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SENIOR ENA DV IESR A A D
1. TAAK VAN DE
SENIORENADVIESRAAD
De belangrijkste taak van de seniorenadviesraad bestaat uit het adviseren van de beleidsmakers, zowel
in het gemeentebestuur als in het
Sociaal Huis/OCMW en daardoor een
inhoudelijke bijdrage te leveren aan
het plaatselijke seniorenbeleid.

Een achttal verkozen leden vanuit de seniorenadviesraad vormen het bestuur
van de seniorenadviesraad. Het is de
taak van de raad van bestuur om creatief
de krijtlijnen uit te zetten voor het ontwerpen van beleidsplannen en initiatieven ten voordele van de senioren, de vergaderingen van de seniorenadviesraad
voor te bereiden en de genomen beslissingen uit te voeren, informatie mee te
delen en te verspreiden via de beschikbare informatiekanalen.

3. SENIORENADVIESRAAD
A. SAMENSTELLING
Om zijn adviserende functie te kunnen
uitoefenen, moet de seniorenadviesraad
weten wat er omgaat bij een zo groot
mogelijk aantal senioren. De seniorenverenigingen vormen daarom de kern
van de seniorenadviesraad. Gezien echter het overgrote deel van senioren geen
lid is van een seniorenvereniging en vanzelfsprekend evenveel recht heeft op belangstelling, is een ruimere samenstelling
van de seniorenadviesraad noodzakelijk.
Daarom zijn er ook afgevaardigden van
organisaties of niet-georganiseerde senioren die door hun inzet, ervaring of
omgevingskennis met betrekking tot één
of ander aspect van het seniorenwelzijn
een meerwaarde kunnen betekenen.

SENIOREN A DV IESR A A D

Daarnaast kan de seniorenadviesraad
nog andere taken opnemen:
• onderzoeken van behoeften van
senioren in de lokale omgeving
• betrekken van zoveel mogelijk
senioren bij inspraakprocessen
in de gemeente
• stimuleren van de maatschap		 pelijke participatie op diverse
		terreinen
• informeren van senioren over
gemeentelijke beslissingen en
tegemoetkomingen
• bevorderen van een positieve
beeldvorming over senioren
• meewerken aan en organiseren
van educatieve en recreatieve
activiteiten voor senioren zonder
daarbij in concurrentie te gaan
met de bestaande verenigingen
• coördineren van de activiteiten
van de verschillende verenigingen
met het oog op het vermijden van
gelijkaardige activiteiten op
dezelfde datum
• vertegenwoordigen van de
seniorenadviesraad in andere
adviesraden

2. RAAD VAN BESTUUR
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VOOR DELEN
& SUBSIDIES

B. LEDEN
VERENIGINGEN EN
NIET

EFFECTIEVE LEDEN
Alain Desplentere
Henriette Vanryckeghem
Guido Vanhoutte
Norbert Vanoost
Willy Ide
Lena Vanhaverbeke
Erna Vandevoorde
Marc Vanryckeghem
Magda Vangeenberghe
Jacqueline Germonpré
Christel Sadonis
Monique De Rudder
Luc Vandelannoote

PLAATSVERVANGERS
Sonja Deceuninck
Bernise Verleye
Nicole Degezelle
Gerda Verhanneman
Jozef Denorme

S-Plus
OKRA Dadizele
OKRA Moorslede
Senioren Landelijke Gilde [voorzitter]
OKRA Moorslede
OKRA Moorslede
GOSA Moorslede
Centrumraad Dienstencentrum Patria
Bewonersraad Sociaal Huis
Niet-georganiseerde senior
Niet-georganiseerde senior
Niet-georganiseerde senior
Niet-georganiseerde senior
OKRA Dadizele
OKRA Moorslede
OKRA Moorslede
GOSA Moorslede
Centrumraad Dienstencentrum Patria

MANDATARISSEN
EFFECTIEVE LEDEN

RVT Maria’s Rustoord Dadizele
RVT Maria Middelares Moorslede
Dienstencentrum Patria
Lokaal Bestuur
Lokaal Bestuur [secretaris]
RVT Maria Middelares en
Dienstencentrum Patria
Lokaal Bestuur

WANNEER KAN IK MIJN
RUSTPENSIOEN AANVRAGEN?
U werkt als werknemer in de
privésector of als zelfstandige
Het vervroegd pensioen kunt u altijd zelf
aanvragen. Dit rustpensioen kan ingaan
ten vroegste de maand volgend op uw
60e verjaardag. U kunt ten vroegste één
jaar vóór de gewenste ingangsdatum uw
aanvraag doen. De aanvraag voor het
vervroegd rustpensioen betekent niet
dat u het pensioen effectief laat ingaan.
Indien de vervroegde pensionering uw financieel nadeel oplevert, kunt u het pensioen uitstellen tot een latere ingangsdatum. Ongeveer één jaar voor uw 65ste
verjaardag wordt u dossier automatisch
opgestart. U krijgt de in te vullen documenten thuis gestuurd.

WAAR KAN IK MIJN AANVRAAG
INDIENEN EN MIJN DOSSIER
RAADPLEGEN?
U werkt als werknemer in de
privésector en/of als zelfstandige
Er is geen aanvraag nodig als uw pensioen op de wettelijke pensioenleeftijd
ingaat. U ontvangt wel documenten ter
invulling ongeveer een jaar voor de ingangsdatum van uw pensioen.
Het vervroegd pensioen dient u persoonlijk aan te vragen via www.pensioenaanvraag.be [opgelet, hiervoor heeft u een
kaartlezer, uw identiteitskaart en de pincode van uw identiteitskaart nodig!] of via
het gemeentebestuur. Daarnaast kunt
u uw pensioendossier [betalingen, briefwisseling, aanpassen van persoonlijke gegevens, …] raadplegen via www.mypension.be. Ook hiervoor is een kaartlezer
noodzakelijk om te kunnen inloggen.

SUBSIDIES

SENIOREN A DV IESR A A D

AFGEVA ARDIGDEN UIT DE PROFESSIONELE OUDERENSECTOR

Voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren is de wettelijke pensioenleeftijd
65 jaar. Vanaf 2025 wordt dit 66 jaar en
vanaf 2030 67 jaar. Indien je aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u vervroegd met pensioen. Bij overlijden van
de echtgeno[o]t[e] kan een overlevingspensioen of overgangsuitkering aangevraagd worden.

U werkt als statutair
in de openbare sector
Het rustpensioen dient steeds aangevraagd te worden, tenminste zes maanden vóór de ingangsdatum.

EN
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Schepen seniorenbeleid
Vertegenwoordiger BCSD

OP WELKE LEEFTIJD
KAN IK MET PENSIOEN?

VOORDELEN

Benedikt Vallaey
Eric Cosyns

1. PENSIOEN AANVRAGEN
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U werkt als statutair in de openbare sector
Het rustpensioen wordt aangevraagd
bij de personeelsdienst van uw laatste
werkgever.
U hebt een gemengde [werknemer,
zelfstandige en/of stautair] loopbaan
De polyvalentie van de aanvragen zorgt

ervoor dat bij elke pensioenaanvraag automatisch het recht op de andere soorten pensioen en het recht op een pensioen in de andere pensioenregelingen
wordt onderzocht.
1 aanvraag indienen voor de verschillende stelsels is dus voldoende.

ME E R INFO
ALS WERKNEMER EN/OF
ALS AMBTENAAR
FEDERALE PENSIOENDIENST [FPD]
Zuidertoren
1060 Brussel
TEL.: 1765
WEBSITE: www.sfpd.fgov.be

EN
VOORDELEN

Het is een uitkering die tot doel heeft
financiële hulp te bieden aan ouderen
die niet over voldoende middelen be-

schikken. Zij wordt toegekend na een
grondig onderzoek en rekening houdend
met de aanwezige bestaansmiddelen. De
minimumleeftijd om de IGO te kunnen
ontvangen bedraagt 65 jaar, voor zowel
mannen als vrouwen. U moet ook permanent in België verblijven. Een verblijf
in het buitenland van minder dan 30 dagen per kalenderjaar [in 1 of meer keren]
is toegestaan.

HOEVEEL BEDRAAGT HET IGO?
Als u samenwoont met één of meer personen [echtgenoot, broer, zuster,… of een
persoon die geen familie is] ontvangt u
maximum
het
basisbedrag
van
€ 769,61 per maand [bedragen op
1
maart 2020].
Echtgenoten
die
hebben op het IGO
beiden recht
ontvangen maximum elk het bedrag als
samenwonende of 2 x € 769,61 per
maand.
Als u alleen woont, ontvangt u maximum
het verhoogde bedrag van € 1.154,41 per
maand [bedragen op 1 maart 2020].
Van deze bedragen worden de persoonlijke middelen van de aanvrager en
even-tueel van de personen die op
hetzelfde adres gedomicilieerd zijn,
afgetrokken.

Opgelet
Bij een echtpaar moet zowel
de man als de vrouw een
aanvraag IGO indienen!
Het recht wordt individueel
bepaald.

PENSIOENPUNT KORTRIJK
Keer der Vlamingenstraat 6
8500 Kortrijk
TEL.: 1765
[druk vervolgens op 1 – 1 – 6760]
E-MAIL:
kortrijk@pensioendienst.fgov.be

3. ZORGBUDGET VOOR
OUDEREN
Sinds 1 januari 2017 is de tegemoetkoming een onderdeel van de Vlaamse
sociale bescherming en vraagt u ze online aan, of laat u zich hierbij begeleiden door uw ziekenfonds, gemeente
of OCMW.
VOORWA ARDEN:
• de aanvrager moet minstens
65 jaar oud zijn
• de aanvrager moet aangesloten
zijn bij zorgkas. Wie ouder is dan
25 jaar betaalt daarvoor jaarlijks
een solidaire zorgbijdrage van
€ 53,00. Wie op 1 januari van het
voorgaande jaar recht heeft op
verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering, betaalt € 26.
Alleen uw ziekenfonds kan u dat
statuut toekennen

SUBSIDIES

WAT IS DE INKOMENSGARANTIE
VOOR OUDEREN [IGO] EN WIE
KAN ZE BEKOMEN?

KANTOOR BRUGGE
Abdijbekepark 2
8200 Sint-Andries-Brugge
TEL.: 050 30 53 11
E-MAIL:
info-brugge@rsvz-inasti.fgov.be

Als u geen pensioenaanvraag hebt ingediend, moet u een aanvraag indienen bij
de gemeentelijke dienst Burger en Welzijn
of zelf via de website www.pensioenaanvraag.be. Indien u de aanvraag via de site
doet, heeft u wel opnieuw uw identiteitskaart [+ pincode] en een kaartlezer nodig.

FEDERALE PENSIOENDIENST [FPD]
Zuidertoren
1060 Brussel
TEL.: 1765
WEBSITE: www.sfpd.fgov.be

EN
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2. INKOMENSGARANTIE
VOOR OUDEREN [IGO]

RIJKSDIENST VOOR DE
SOCIALE VERZEKERINGEN
DER ZELFSTANDIGEN [RSVZ]
Willebroekkaai 35
1000 Brussel
TEL.: 02 546 42 11
E-MAIL: info@rsvz-inasti.fgov.be
WEBSITE: www.rsvz.be

Als u een pensioenaanvraag hebt ingediend, geldt dit ook als IGO-aanvraag.

toegekend.

ME E R INFO

VOORDELEN

SUBSIDIES

PENSIOENPUNT KORTRIJK
Keer der Vlamingenstraat 6
8500 Kortrijk
TEL.: 1765
[druk vervolgens op 1 – 1 – 6760]
E-MAIL:
kortrijk@sfpd.fgov.be

ALS ZELFSTANDIGE

MOET IK EEN AANVRAAG
INDIENEN?
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• de aanvrager woonde 5 jaar voor

de aanvraag onafgebroken in
Vlaanderen of Brussel
• verminderde zelfredzaamheid
• De tegemoetkoming is afhankelijk
van de mate waarin de aanvrager
hulp nodig heeft van anderen.
De zelfredzaamheid wordt bepaald
aan de hand van zes rubrieken
¬ overplaatsingsmogelijkheden
¬ mogelijkheden om zijn voedsel
te nuttigen of te bereiden
¬ mogelijkheden om voor zijn
persoonlijke hygiëne in te
staan en zich te kleden
¬ mogelijkheden om uw woning
				 te onderhouden en huishoude				 lijke taken te doen
¬ mogelijkheden om te leven
zonder toezicht, bewust te zijn
van gevaar en het gevaar
te kunnen vermijden
¬ mogelijkheden tot communicatie
en sociaal contact

EN

[7-8 punten]
[9-11 punten]
[12-14 punten]
[15-16 punten]
[17-18 punten]

Na onderzoek van de inkomsten van uw
huishouden, dat zijn uw inkomsten en de
inkomsten van uw partner [de persoon
die met u de woning deelt en die geen familielid is], bepaalt de dienst in Brussel het
bedrag van de tegemoetkoming die u zal
ontvangen.

ME E R INFO
Voor online aanvragen:
www.vlaamsesocialebescherming.
be/ethab
Voor info & hulp bij de aanvraag:
OCMW/SOCIAAL HUIS:
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/welzijn
UW ZIEKENFONDS

HOEVEEL BEDRAAGT DE
TEGEMOETKOMING VOOR
HULP AAN BEJAARDEN?
Naargelang het aantal punten dat behaald
wordt, bekomt men volgende categorieën:

88,55
338,02
410,97
483,91
594,41

Personen met een handicap kunnen
een speciale parkeerkaart ontvangen.
Ze is gratis, van onbepaalde duur en
geeft recht op:
• parkeren op plaatsen uitsluitend
voorbehouden aan personen met
een handicap [aangeduid door een
blauw teken dat een persoon met
een handicap in rolstoel voorstelt]
• onbeperkt parkeren op plaatsen
waar de parkeertijd beperkt is
[blauwe zone]
• gratis parkeren op plaatsen waar
de parkeertijd door een parkeer		 meter is beperkt, in gemeenten
waar dit is toegestaan
• gratis parkeren op parkeerplaatsen
van de NMBS [Infrabel] en de SNCB
VOORWA ARDEN:
• personen met een blijvende
invaliditeit van minstens 80 %
• personen met een vermindering
van hun verplaatsingsmogelijk		 heden van minstens 2 punten
• personen met een vermindering
van zelfredzaamheid minstens
12 punten
• personen met een blijvende
invaliditeit van minstens 50% die
rechtstreeks te wijten is aan de
onderste ledematen
• personen die helemaal zijn verlamd
aan de bovenste ledematen of
waarvan de bovenste ledematen
zijn geamputeerd
• oorlogsinvaliden [burgerlijk of
militair] met minstens 50%
oorlogsinvaliditeit

De kaart is strikt persoonlijk. Ze kan dus
maar worden gebruikt wanneer de houder van de kaart door het geparkeerde
voertuig wordt vervoerd of wanneer de
houder het voertuig zelf bestuurt.

ME E R INFO
FOD SOCIALE ZEKERHEID
DIRECTIE-GENERAAL
PERSONEN MET EEN HANDICAP
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
TEL.: 0800 987 99
WEBSITE:
http://handicap.belgium.be

SUBSIDIES

VOORDELEN

1
2
3
4
5

Indien u niet beschikt over een officieel attest van invaliditeit, dient u een controleonderzoek te ondergaan bij een arts van
de Federale Overheidsdienst - Sociale
Zekerheid. De aanvraag gebeurt via een
elektronische aanvraagprocedure.

EN
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0 punten = Geen moeilijkheden
1 punt = Kleine moeilijkheden
2 punten = Grote moeilijkheden
3 punten = Onmogelijk zonder hulp

Cat.
Cat.
Cat.
Cat.
Cat.

4. PARKEERKAART

VOORDELEN

SUBSIDIES

Voor elk van deze rubrieken worden punten toegekend in functie van de moeilijkheden die men ondervindt in het dagelijks leven:

Maximum per maand [10/2020]
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5. ZORGBUDGET VOOR
ZORGBEHOEVENDE

EN
VOORDELEN

OCMW/SOCIAAL HUIS
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a, 8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70

WIE KOMT IN AANMERKING
Volgende personen als hun bruto jaarlijks gezinsinkomen niet hoger is dan €
19.957,16 ligt te verhogen met
€ 3.694,61 per persoon ten laste.

• personen ouder dan 18 jaar met

een handicap van minstens 66 %
die alleen wonen of samenwonen,
hetzij met ten hoogste twee
personen, hetzij met bloed- of
aanverwanten van de eerste
of de tweede graad
• personen ouder dan 65 jaar die
alleen of samenwonen met een of
meerdere personen van minstens
60 jaar

UW ZIEKENFONDS

E-MAIL: zorg@moorslede.be

WEBSITE:
www.moorslede.be/welzijn
UW ZIEKENFONDS

7. SOCIAAL TELEFOONTARIEF
Het sociaal telefoontarief is een verlaagd
tarief
dat
door
elke
telefoonoperator
moet
toegekend
worden aan personen die voldoen aan
bepaalde
voorwaarden.
Binnen
hetzelfde gezin kan er maar één sociaal
telefoontarief zijn.

OCMW/SOCIAAL HUIS
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/welzijn

8. SOCIAAL TARIEF
KABELABONNEMENT
Deze korting op het kabelabonnement
voor bepaalde mensen met een handicap is niet wettelijk geregeld. De kabelmaatschappij kan dus vrij kiezen of zij
deze toelage al dan niet toekent.
WIE KOMT IN A ANMERKING:
• personen die minstens 12 punten
scoren op de graad van
verminderde zelfredzaamheid
• personen met een handicap van
minstens 80%, te bewijzen met
een attest van de FOD Sociale
Zekerheid

9. GEMEENTELIJKE
SOCIALE VOORDELEN
A. ONDERSTEUNINGSTOELAGE
VOOR KINDEREN MET EEN
BEPERKING
Een ondersteuningstoelage voor kinderen
met een beperking wordt door het OCMW
toegekend aan de persoon [ingeschreven in
bevolkingsregister van Moorslede] die thuis,
hetzij bestendig, hetzij ‘s avonds en/of tijdens de weekends en verlofdagen de verzorging en opvoeding op zich neemt van
een zwaar gehandicapt kind met minstens
66% toegekende invaliditeit [oud systeem]
of met minstens 6 punten voor de 3 pijlers
samen of met minstens 4 punten voor de
eerste pijler [nieuw systeem toeslag kinderbijslag voor gehandicapte kinderen].
De toelage wordt slechts één maal per
kalenderjaar toegestaan. De toelage bedraagt € 200,00/jaar. De toelage wordt
toegekend zolang de verzorging duurt
of tot pensioengerechtigde leeftijd. Deze
toelage is niet combineerbaar met de gemeentelijke mantelzorgtoelage.

SUBSIDIES

BIJ UW ZIEKENFONDS
BIJ DE VLAAMSE
ZORGVERZEKERING
Koning Albert II laan 35
1030 Brussel
TEL.: 02-553 46 90
WEBSITE:
www.vlaamsezorgkas.be

ME E R INFO

ME E R INFO

EN
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ME E R INFO

Voor wie?
Inwoners met een sociaal voordeel (IGO,
IVT/IT, ...). Dit wordt automatisch
toegekend.
Inwoners met een bruto belastbaar
inkomen lager dan het grensbedrag: €
19.957,16/jaar + € 3.694,61 voor de
partner of persoon ten laste.
Deze maatregel geeft recht op:
minder remgeld, de
derdebetalersregeling, een lager
plafondbedrag voor de maximum-factuur,
… De aanvraag dient te gebeuren bij uw
mutualiteit.

Er geldt geen inkomensgrens voor :
• personen die een leefloon
[bestaansminimum] ontvangen
• gehoorgestoorden of personen van
wie het strottenhoofd is verwijderd
• militaire oorlogsblinden

VOORDELEN

SUBSIDIES

De Vlaamse zorgverzekering is een
wettelijk verplichte, bijkomende verzekering. Vanaf 26 jaar is men verplicht zich aan te sluiten bij een erkende zorgkas en de bijdrage te betalen.
Hierdoor kunnen zwaar zorgbehoevenden die thuis verzorgd worden en
personen die in een woonzorgcentrum, een verzorgingstehuis of een
psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven een uitkering van € 130 ontvangen indien zij aan een aantal voorwaarden voldoen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen:
• mantel- en thuiszorg: voor zwaar
zorgbehoevenden die thuis
verblijven en lijden aan een
langdurig en ernstig verminderd
zelfzorgvermogen.
• residentiële zorg: voor alle bewo		 ners van een erkende residentiële
		instelling [woonzorgcentra en
psychiatrische verzorgingstehuizen]
in Vlaanderen en Brussel.

6. LAGERE PERSOONLIJKE
TUSSENKOMST IN
TERUGBETALING
GENEESKUNDIGE KOSTEN
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B. VAKANTIETOELAGE

D. MANTELZORGTOELAGE

Een vakantietoelage voor gehandicapte
inwoners van Moorslede wordt door het
OCMW toegekend aan de persoon die
deelgenomen heeft aan een vakantieverblijf van minimum 3 dagen [2 nachten] en
met minstens 66% toegekende mindervaliditeit, of met minstens 6 punten voor de
3 pijlers samen of met minstens 4 punten
voor de eerste pijler [nieuw systeem toeslag kinderbijslag voor gehandicapte kinderen], of met een verminderde graad van
zelfredzaamheid van minstens 9 punten.

Het OCMW kent een mantelzorgtoelage
toe aan de zorgbehoevende inwoners
mantelzorgers
via
die
thuiszorgondersteuning
krijgen.
De
zorgbehoevende
persoon
moet
minimum 9 punten toegekend zijn via
een 'Algemeen attest' van de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid, dat
afgeleverd wordt naar aanleiding van
een aanvraag zorgbudget voor ouderen
een
met
zorgnood
of
een
tegemoetkoming als persoon met een
handicap.

EN
VOORDELEN

Bij
chronische
incontinentie
incontinentie en permanente stomazorg
wordt de toelage automatisch jaarlijks
opnieuw
uitbetaald.
In alle andere gevallen moet de aanvraag
jaarlijks herhaald worden.

ME E R INFO
OCMW/SOCIAAL HUIS
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/premies-entoelagen
UW ZIEKENFONDS

• personen met een laag inkomen:

uw jaarlijks bruto belastbaar
gezinsinkomen is lager of gelijk aan
€19.566,25 vermeerderd met
€3.536,95 per persoon ten laste. Er
wordt hierbij rekening gehouden
met het niet-geïndexeerde
kadastraal inkomen [x3] van de
onroerende goeden buiten de
gezinswoning
personen met schuldoverlast:
• personen in schuldbemiddeling
overeenkomstig de wet op het
consumentenkrediet of een
collectieve schuldenregeling.
U moet tevens niet in staat zijn om
uw verwarmingsfactuur te betalen.
De levering dient te gebeuren tussen
1 januari en 31 december. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt
er een verwarmingstoelage gegeven van
maximum 1500 liter brandstof.

ME E R INFO
OCMW/SOCIAAL HUIS
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/premies-entoelagen

11. VOORSCHOTTEN
OP UITKERINGEN
Uw pensioen raakt maar niet in orde,
de ziektevergoeding laat maar op zich
wachten,… Indien u door het uitblijven
van deze vergoedingen in de knel raakt,
kan het OCMW voorschotten geven. Bij
uiteindelijke ontvangst van de uitkeringen, betaalt u het voorschot terug, zonder interest of kosten. Meestal regelt het
OCMW de terugbetaling rechtstreeks
met de dienst die de uitkering verzekert.

ME E R INFO
OCMW/SOCIAAL HUIS
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/welzijn

SUBSIDIES

Alle thuiswonende inwoners [vanaf 7
jaar]
die
lijden
aan
chronische
inconti-nentie, stomazorg hebben en/of
zich thuis dialyseren hebben recht op
een jaarlijkse toelage van € 35/jaar. Om
hierop recht te hebben dient het
aanvraagformulier voor 31 december
ingediend
te
worden.

• de gemeentelijke ondersteuningstoelage voor kinderen met een beperking
• het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevende
• het zorgbudget voor mensen met een
handicap
• een persoonsvolgend budget

U behoort tot één van volgende
categorieën:
• personen met recht op verhoogde
verzekeringstegemoetkoming van
de ziekte en invaliditeitsverzekering.
Uw jaarlijks bruto belastbaar
gezinsinkomen is lager of gelijk aan
€19.566,36 vermeerderd met
€3.536,95 per persoon ten laste

U dient de toelage aan te vragen bij het
OCMW binnen de 60 dagen na levering.
Aanvragen kunnen enkel op maandag
van 8u30 tot 12u en van 17u tot 19u en
op donderdag van 8u30 tot 12u of op afspraak.

EN
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C. TOELAGE VOOR PERSONEN MET
INCONTINENTIE, STOMAZORG OF
NOOD AAN THUISDIALYSE

De mantelzorger daarentegen moet binnen een straal van 15 km van de zorgbehoevende wonen. De toelage bedraagt
€ 25 per maand en is niet
combineerbaar met :

Dit is een jaarlijks herzienbare
toelage van de federale overheid.
U maakt gebruik van één van volgende
brandstoffen om uw woning te verwarmen:
• huisbrandolie
• verwarmingspetroleum [type c]
• bulkpropaangas

VOORDELEN

SUBSIDIES

De toelage bedraagt € 15,00 per dag met
een maximum van € 75,00. Indien na een
eerste verblijf het maximum toe te kennen bedrag van €75,00 niet bereikt werd,
kan de aanvrager een tweede verblijf
[minimum 2 nachten] in rekening brengen. De aanvrager kan slechts 1 maal per
kalenderjaar een aanvraag tot toelage
indienen. Als de aanvraag meerdere verblijven betreft, moet de aanvrager dit op
1 aanvraagformulier invullen.

10. FEDERALE
VERWARMINGSTOELAGE
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WONEN &
V EILIGHEID
1. SOCIALE HUISVESTING
In Moorslede worden sociale woningen verhuurd door De Mandel.
De bouwmaatschappij verhuurt gezins-en seniorenwoningen. De Mandel
bouwt ook koopwoningen en verkoopt
grond. Om een dergelijke woning te
kunnen kopen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen. De Mandel
verhuurt 236 woningen waarvan 67 in
Moorslede en 169 in Dadizele.
In Moorslede is ook het sociaal verhuurkantoor actief. Het Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen in op de privémarkt, en verhuurt een 14-tal woningen
aan een doelgroep die het op de private huurmarkt erg moeilijk heeft om een
kwalitatieve woning te huren.

DE MANDEL
Groenestraat 224
8800 Roeselare
TEL.: 051 23 35 00
WEBSITE: www.demandel.be
SOCIAAL
VERHUURKANTOOR
Noordhof 2A
8800 Roeselare
TEL.: 051 35 68 86
WEBSITE:
www.svkregioroeselare.be
OCMW/SOCIAAL HUIS
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL: socialedienst@moorslede.be

EN
V EILIGHEID

WEBSITE: www.moorslede.be/
sociale-woningen

WONEN

Ook het OCMW/Sociaal Huis beschikt
over een 8-tal sociale wooneenheden
[Residentie Nantes]. Een nieuw project
met 3 woongelegenheden staat in de
steigers.

ME E R INFO
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2. PREMIES EN
TEGEMOETKOMINGEN
Of u nu huurder of eigenaar bent, het
kan altijd zijn dat uw woning op een
gegeven moment niet meer aan uw
noden beantwoordt: ze is te klein, het
sanitair of de elektriciteit is verouderd, ze is onvoldoende geïsoleerd of
het dak is aan een grondige herstelbeurt toe… Om de kwaliteit van uw
woning te verbeteren, kunt u onder
bepaalde voorwaarden bij verscheidene instanties terecht voor een tegemoetkoming.
Hierna geven we een beknopte opsomming van de verschillende tegemoetkomingen. Let op, deze worden af en toe
gewijzigd door de regering. Daarnaast
kunt u ook heel wat nuttige informatie vinden op de gemeentelijke website
www.moorslede.be

EN

Volgende investeringen komen in aanmerking voor de aanpassingspremie:
• Technische installaties en
hulpmiddelen [bv. aanpassen
badkamer, plaatsen van toilet op
andere verdieping, traplift,
handgrepen en steunmiddelen,
automatiseren garagepoort
of rolluiken, …]

• Verbouwingswerken die de woning
veiliger en beter toegankelijk
maken [bv. hellende vlakken,
verbreden / automatiseren van
toegangsdeuren, overbruggen
van niveauverschillen, …]

B. VLAAMSE RENOVATIEPREMIE
Bent u eigenaar en bewoner van uw
woning en voert u bepaalde renovatiewerken uit, dan komt u mogelijks in
aanmerking voor de renovatiepremie.

Als één gezinslid de leeftijd van 65 jaar
bereikt heeft, kan u voor deze werken Deze premie wordt verleend voor voleen aanpassingspremie aanvragen. Deze gende werken:
premie bedraagt 50 % van het bedrag
• Categorie 1: structurele elementen
van de woning [muren/draagvloeren/
van de voorgelegde facturen met een
trappen/vochtbestrijding/bepleistering]
max. van € 1.250.

VOORWA ARDEN:
• Inkomensgrens 2020
Alleenstaande: € 44.160
Alleenstaande met persoon ten
laste: € 63.090
Gehuwden, feitelijk of wettelijk
samenwonenden: € 63.090 + €
3.540 per persoon ten laste
• U bezit geen tweede eigendom
• Uw woning is minstens 30 jaar oud
• De factuur per categorie bedraagt
minstens 2.500€
• De factuur is max. 2 jaar oud

Opgelet
Er kunnen max. 2
categorieën per aanvraag
ingediend worden.
Tussen de 1ste en 2e aanvraag
moet minstens 1 en maximum
2 jaar gewacht worden
Premiebedrag: 20% of 30%
[indien inkomsten < € 30.060]
van factuurbedrag,
max. € 2.500 per categorie
[of € 3.333]

D. FLUVIUS: ENERGIEBESPARENDE
MAATREGELEN
Wanneer u in uw woning [die u bewoont
of verhuurt] energiebesparende werken
uitvoert, komt u mogelijk in aanmerking
voor één van de premies van uw netbeheerder, Fluvius.
Volgende werken komen in aanmerking:
• dak- en zoldervloerisolatie
[€ 4 per m²] *
• vloer- en kelderplafondisolatie [€ 6 per
m²] *
• hoogrendementsbeglazing [€ 16 per
m²] *
• spouwmuurisolatie [€ 5 per m²] *
• buitenmuurisolatie [ € 30 per m²] *
• binnenmuurisolatie [€ 15 per m²] *
• warmtepomp [tot € 4.000, max. 50%
van de investeringskosten voor
beschermde klanten/gebouwen met
uitsluitend nachttarief] *
• warmtepompboiler [€ 300 of tot 40%
factuurbedrag, max. 50% van de
investeringskosten voor beschermde
klanten/gebouwen met uitsluitend
nachttarief] *
• zonneboiler [€ 550 per m², max. € 2.750
of max. 40% van factuurbedrag] *
• ventilatie [geen premie, maar telt wel
mee voor Beno-Pass] *
• voor nieuwbouw: energieprestatiepeil
(afhankelijk van datum bouwaanvraag
+ behaalde E-peil)
• voor beschermde afnemers:
condensatieketel [€ 1.800]
• voor verhuurders en kwetsbare
huurders: huur- en isolatiepremie
• verwijdering asbesthoudende
materialen: dak- of zoldervloerisolatie
en buitenmuurisolatie aan buitenzijde
[€ 8 per m2]
! facturen van asbestverwijdering en
aanbrengen isolatie mogen max. 12
maanden uit elkaar liggen en moeten
opgemaakt zijn vanaf 01/01/2021 !

V EILIGHEID

WONEN

Koppels: € 44.620 (eventueel te
verhogen met € 3.570 per bijkomend
persoon ten laste)

[dakbedekking/structuur/koepel/
velux/zinkwerk]
• Categorie 3: buitenschrijnwerk
[ramen en buitendeuren]
• Categorie 4: technische installaties
[verwarming/elektriciteit/sanitair]

EN
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Iedereen kan op een bepaald moment
geconfronteerd worden met aanhoudende fysieke ongemakken. Deze vereisen
vaak een aangepaste woonomgeving.
Het plaatsen van een inloopdouche, een
traplift, of het wegwerken van hellingen
kan daarbij plots noodzakelijk zijn. Vaak
is het ook interessant om deze werken
reeds preventief uit te voeren.

Inkomensgrenzen 2021:
Alleenstaande: € 31.870 (eventueel te
verhogen met € 3.570 per bijkomend
persoon ten laste)

• Categorie 2: dakwerken

WONEN

V EILIGHEID

A. VLAAMSE AANPASSINGSPREMIE
VOOR 65+’ERS

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan 2 jaar. U
moet voor minstens € 1.200 aan facturen [inclusief btw] kunnen voorleggen.
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• woongebouwen met uitsluitend
nachttarief: verhoging
premiebedrag per m 2
- dak- of zoldervloerisolatie/
buitenmuurisolatie/vloerisolatie/
beglazing: + 50 %
- warmtepomp/
warmtepompboiler: + 20 %
• gescheiden afvoersysteem
[afhankelijk van de bewezen kosten]
• hemelwaterput met
pompinstallatie [€ 250]
• infiltratievoorziening [€ 250]
VOORWA ARDEN:
Voor deze premies mag de factuur niet
ouder zijn dan 2 jaar.

EN
WONEN

F. GEMEENTELIJKE PREMIES
Indien u in aanmerking komt voor de
renovatiepremie, verbeteringspremie of
aanpassingspremie van Wonen-Vlaanderen, komt u mogelijks ook in aanmerking voor de gemeentelijke premie.
• aanvullende premie op
aanpassingspremie:
50%, min. € 250, max. € 625
• aanvullende premie op
renovatiepremie: 5%, min. € 125
• aanvullende premie op
verbeteringspremie: 10%,
min. €250 ,max. € 500
[+ extra p.p. ten laste]
• zonneboiler voor warmwaterproductie: € 125
• aanleg gescheiden afvoersysteem:
max € 400
VOORWA ARDE:
U moet een bewijs kunnen voorleggen
dat de premie van Wonen-Vlaanderen,
Eandis of Infrax werd goedgekeurd en
uitbetaald.

De maandelijkse huursubsidie bedraagt
1/3 van de huurprijs van uw woning, tot
een maximum van € 151.
VOORWA ARDEN:
• u mag op de aanvraagdatum en in
de 3 jaar daarvoor geen woning
bezitten [volle eigendom of
vruchtgebruik]
• uw gezin heeft een inkomen van
maximaal € 18.240
[+ € 1.600 per persoon ten laste]
• de huurprijs van de huurwoning
mag niet hoger zijn dan € 610
[+ € 76,25 per persoon ten laste]

WOONDIENST REGIO ROESELARE
Zitdag: Sociaal Huis
Marktplaats 18A
Moorslede
Iedere dinsdagvoormiddag
van 8u30 tot 12u
GSM: 0493 85 77 37
TEL.: 051 26 24 78
E-MAIL:
woondienstregio@roeselare.be
WEBSITE:
www.woondienstregioroeselare.be
GEMEENTEHUIS
[bureel 11]
Marktplaats 1
Moorslede
TEL.: 051 78 89 14
E-MAIL:
stedenbouw@moorslede.be
OCMW/SOCIAAL HUIS
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be

V EILIGHEID

Bedragen voor een appartement:
Vanaf 3 investeringen: € 625
4de investering: + € 250
5de investering: + € 500
6de investering: + € 500
7de investering: + € 500

VOORWA ARDEN:
Voor deze premies mag de factuur niet
ouder zijn dan 1 jaar.

Als u een bescheiden inkomen hebt en
u verhuist naar een nieuwe huurwoning,
dan kunt u mogelijk een huursubsidie
krijgen van de Vlaamse overheid, een tegemoetkoming in de huurprijs. U komt
alleen in aanmerking als u onlangs verhuisd bent of binnenkort verhuist van
een slechte of onaangepaste woning
[voor uw leeftijd of handicap] naar een goede, aangepaste huurwoning of naar een
woning van een sociaal verhuurkantoor.

ME E R INFO

EN

20

Bedragen voor een huis:
Vanaf 3 investeringen: € 1.250
4de investering: + € 500
5de investering: + € 1.000
6de investering: + € 1.000
7de investering: + € 1.000

Voor bepaalde werken die aanduiden dat
u rationeel omspringt met uw watergebruik, wordt door Infrax een premie gegeven:
• Gescheiden afvoersysteem
[max. € 400]
• Hemelwaterput met
pompinstallatie [€ 250]
• Infiltratievoorziening [€ 250]

G. VLAAMSE HUURSUBSIDIE

WONEN

V EILIGHEID

* Totaalrenovatiebonus: vanaf 3
investeringen uit een pakket van 7*
investeringen ontvang je bovenop de
individuele premies een extra bonus. Er zijn
verschillende voorwaarden inzake
minimale te isoleren oppervlakte en ook de
rest van de woning moet voldoende
geïsoleerd zijn.

E. INFRAX: RATIONEEL
WATERGEBRUIK
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3. REGIONALE WOONDIENST
Heeft u als inwoner van Moorslede een
vraag over wonen? Dan kunt u steeds
terecht bij de woondienst regio Roeselare. Zij helpen u graag bij volgende zaken:

RENOVEREN EN AANPASSEN
U kan terecht bij de woondienst voor
alle info rond premies. Zij bezorgen u
de nodige aanvraagformulieren, vullen
die samen met u in, en bezorgen ze aan
de juiste overheidsinstanties die de premies aanbieden.

HUREN
Heeft u vragen over het [ver]huren
van uw woning? De woondienst maakt u
wegwijs in de huurwetgeving en geeft u
alle info over de kwaliteitsvoorwaarden
waaraan een huurwoning moet voldoen.
Als u meer wil weten over de verschillende soorten huurovereenkomsten, de indexering van de huurprijs, hoe u als [ver]
huurder een correcte opzeg kan geven,
dan kan u hiervoor bij de woondienst terecht. Zij helpen u eveneens bij het opstellen van brieven.

EN
WONEN

De woondienst informeert u over de
voorwaarden voor het kopen van een

ENERGIE
Swingt uw energiefactuur de pan uit?
De woondienst heeft een pak energiebesparende tips voor u. Snapt u niks van de
afrekening die u kreeg van uw energieleverancier? De woondienst maakt u graag
wegwijs in de aangerekende kosten, en
het rechtzetten van eventuele fouten.
Wenst u te investeren in energiebesparende maatregelen, maar weet u niet
goed waar te beginnen? Dan kan u bij
de woondienst terecht voor de aanvraag
van een Vlaamse energielening.
Deze lening voor de prioritairte
doelgroep wordt verstrekt door de
West-Vlaamse Intercommunale [WVI],
waarmee de gemeente Moorslede een
overeenkomst heeft gesloten. Er kan een
lening van max. € 15.000 worden aangevraagd
voor
energiebesparende
werken, aan 0% interest, over een afbetalingstermijn van 5 jaar.

4. RENOVATIEBEGELEIDING
VOOR 60+
Uw dak isoleren, glas vervangen of muren isoleren, het kan er voor zorgen dat
u minder moet gaan verwarmen en afkoelen, en dus minder energie verbruikt.
Bovendien is dakisolatie reeds verplicht
door de overheid, en wordt dubbel glas
dat ook vanaf 2023.
Maar wegen de kosten van de werken
wel op tegen de besparing? En wie zal die
werken uitvoeren, waar kunt u terecht
voor een eerlijke prijs?
Bent u 60 jaar of ouder? Dan wil Moorslede u hierin een handje helpen door het
aanbieden van renovatiebegeleiding.
Wat houdt dat in?
• Er komt iemand langs van de
Energiesnoeiers om na te gaan
waar er energie verloren gaat
in de woning, en hoe u dit kan
aanpakken. Daarbij krijgt u
onmiddellijk een raming van
de kostprijs.

door een neutraal technisch
adviseur van de woondienst
omtrent de kwaliteit van je woning.
• Er wordt voor u gezocht naar
aannemers, offertes worden
opgevraagd en u krijgt advies
over het goedkoopste aanbod.
Energiesnoeiers begeleiden de
uitvoering van de werken.
• Eens de werken zijn uitgevoerd,
worden voor u de juiste premies
aangevraagd.
U wordt dus ontlast van heel wat voorbereidend werk en papierwerk. Deze
begeleiding kost u niks.

ME E R INFO
WOONDIENST REGIO ROESELARE
Zitdag: Sociaal Huis
Marktplaats 18A
Moorslede
Iedere dinsdagvoormiddag
van 8u30 tot 12u
GSM: 0493 85 77 37
TEL.: 051 26 24 38

V EILIGHEID

KOPEN

Hebt u klachten over de kwaliteit van
uw huurwoning? Dan kan u bij de woondienst een verkennend woningonderzoek aanvragen. Vervolgens bekijken we
samen welke stappen u best kunt nemen
om de kwaliteitsgebreken in de huurwoning bij de eigenaar aan te kaarten. Heeft
u als eigenaar vragen over ongeschikt /
onbewoonbaar verklaarde, leegstaande
of verwaarloosde gebouwen en woningen, dan kunt u voor alle nodige informatie en advies bij de woondienst terecht.

WOONDIENST REGIO ROESELARE
Zitdag: Sociaal Huis
Marktplaats 18A
Moorslede
Iedere dinsdagvoormiddag
van 8u30 tot 12u
GSM: 0493 85 77 37
TEL.: 051 26 24 78

• Er wordt informatie aangeboden

EN
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Wenst u zich in te schrijven voor
een sociale woning? Dan bent u bij de
woondienst aan het juiste adres. Zij vullen voor u de papieren in en raadplegen
voor u uw plaats op de wachtlijst. Bent u
reeds huurder van een sociale woning?
Dan kan u terecht bij de woondienst voor
eventuele klachten.

KWALITEIT

ME E R INFO

WONEN

V EILIGHEID

SOCIAAL HUREN

sociale woning bij de sociale bouwmaatschappij De Mandel. U kunt ook meer informatie bekomen over sociale leningen.
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5. ASSISTENTIEWONINGEN
[SERVICEFLATS]
Assistentiewoningen zijn aangepaste
woongelegenheden voor ouderen, alleenstaanden of koppels, die nog in
staat zijn zelfstandig te wonen en geen
continue verzorging of permanent toezicht nodig hebben.
De bewoners staan via een oproep- en
alarmsysteem rechtstreeks in contact
met speciaal opgeleid personeel van het
nabij gelegen woonzorgcentrum. Wanneer er zich een probleem voordoet, kan
men dit eenvoudig signaleren en wordt
men vrij snel geholpen.

Serviceﬂ ats “Residentie Leonie”

Er wordt een dagprijs aangerekend. In
het nabij gelegen woonzorgcentrum kan
tegen kostprijs een warme maaltijd genuttigd worden.

V EILIGHEID
EN
WONEN
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Assistentiewoningen “De Vier Seizoenen”

WOONZORGCENTRUM MARIA
MIDDELARES
Contactpersoon:
Scharlaken Johan [directeur]
Talpe Justien [sociale dienst]
Pater Lievenstraat 20
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 10 01
E-MAIL: wzmoorslede@skynet.be
MOTENA ROESELARE
Contactpersoon:
Nathalie Valcke
TEL.: 051 24 60 50
WEBSITE: www.koteediensten.be

V EILIGHEID

OCMW/SOCIAAL HUIS - Dienst Zorg
en Welzijn
Marktplaats 18a, 8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 72
E-MAIL: zorg@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be/
assistentiewoningen/serviceflats

ME E R INFO
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Assistentiewoningen
uitgebaat
door
Motena Roeselare:
• groep van assistentiewoningen
"Maison
Aimée"
In de Stationstraat 78 in Moorslede
zijn er 18 flats met 1 slaapkamer ter
beschikking.

WONEN

Assistentiewoningen uitgebaat door
OCMW Moorslede:
• serviceﬂats “Residentie Leonie”
In de Leonie de Croixstraat 19 in
Dadizele zijn er 17 flats ter
beschikking, waarvan 4 met
een mogelijkheid tot 2de
slaapkamer.
• groep van assistentiewoningen
“De Vier Seizoenen”
In de Vier Seizoenenstraat in
Moorslede zijn er 29 woningen
met één slaapkamer ter
beschikking.

Assistentiewoningen uitgebaat door
v. z.w. Bejaardenzorg Maria Middelares
met focus op “Vriendelijk wonen”. Tevens
is er flexibel kortverblijf in al deze
assistentiewoningen:
• groep van assistentiewoningen
“Residentie
Villa
Rosa”
In de Pater Lievensstraat 18 in
Moorslede zijn er 15 flats ter
beschikking,
waarvan
8
met
een mogelijkheid tot 2de slaapkamer
• groep van assistentiewoningen
”Patria”. In de 6de Jagersstraat 4 in
Moorslede zijn er 26 flats ter
beschikking, waarvan 8 met een
mogelijkheid tot 2de slaapkamer. Ook
het
dienstencentrum
is
op
dit adres gevestigd.
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6. ZORGFLATS
Een zorgflat is eveneens een assistentiewoning met dien verstande dat de verzorging en kinesitherapie gebeurt door
de medewerkers van het aanpalende
woonzorgcentrum. De huishoudelijke taken worden georganiseerd zoals in andere woonvormen.
Zorgﬂats “ De Korenaar”
In de Pater Lievensstraat zijn er 10
zorgflats met 1 slaapkamer aanwezig.

ME E R INFO

EN

Assistentiewoningen “Residentie Villa Rosa”

Een centrum voor kortverblijf biedt dezelfde diensten aan: verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging,
activering en revalidatie, animatie- en
ontspanningsactiviteiten, psychosociale
ondersteuning en sociale contacten met
andere bewoners.
Een zorgbehoevende oudere kan voor
maximum 60 opeenvolgende dagen en
maximum 90 dagen verspreid over een
kalenderjaar [van 1 januari tot 31 december] opgenomen worden in kortverblijf.

Assistentiewoningen “Patria”

Het woonzorgcentrum Maria’s Rustoord
heeft een capaciteit van 98 bedden en 6
bedden kortverblijf.

V EILIGHEID

WONEN

Aan beide woonzorgcentra is een centrum voor kortverblijf verbonden. Een
centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten
het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen.
Dit betekent een tijdelijke ontlasting
voor de thuis- en mantelzorg.

EN
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Onze gemeente heeft twee woonzorgcentra: VZW Bejaardenzorg Maria
Middelares en VZW Maria’s Rustoord.
“Woonzorgcentrum” is de overkoepelende hedendaagse benaming voor
rusthuis of RVT.

WONEN

V EILIGHEID

WOONZORGCENTRUM
MARIA MIDDELARES
Contactpersoon: Scharlaken Johan
Pater Lievenstraat 20
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 10 01
E-MAIL: wzmoorslede@skynet.be

7. WOONZORGCENTRA EN
CENTRA VOOR KORTVERBLIJF

Het woonzorgcentrum Maria Middelares
heeft een capaciteit van 107 bedden en 9
bedden kortverblijf.

Zorgﬂ ats “ De Korenaar”
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8. SENIORENWONINGEN
OCMW

Het OCMW van Moorslede beschikt in de
Menenstraat 2-6 in Dadizele over vier seniorenwoningen [zonder dienstverlening]
met twee slaapkamers en bijhorende garage. Deze woningen zijn aangepast aan
de noden en behoeften van ouderen.
De huurprijs is een vast indexeerbaar
maandbedrag.

ME E R INFO

EN
WONEN

Om het thema extra onder de aandacht
te brengen vindt ook elk jaar in april de
“Week van de valpreventie” plaats.

ME E R INFO
UW ZIEKENFONDS

WOONZORGCENTRUM MARIA’S
RUSTOORD
Contactpersoon:
Boulangier Marleen [directie zorg]
D’hulster Charlotte [Sociale Dienst]
Beselarestraat 15
8890 Moorslede
TEL. 056 50 93 38
E-MAIL: info@mariasrustoord.be
WEBSITE: www.mariasrustoord.be

V EILIGHEID

Opgelet

WOONZORGCENTRUM MARIA
MIDDELARES
Contactpersoon:
Scharlaken Johan [directeur]
Talpe Justien [sociale dienst]
Pater Lievenstraat 20
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 10 01
E-MAIL: wzmoorslede@skynet.be

OCMW MOORSLEDE
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 72
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be/
seniorenwoningen-t-waterputje

EN
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Het woonzorgcentrum “Maria Middelares“ beschikt ook over nachtopvang en
een dagverzorgingscentrum. Bij nachtverblijf worden mensen ‘s nachts opgevangen en begeleid. ’s Morgens na het
ontbijt en de verzorging kunnen de mensen terug naar huis gaan. Bij dagverblijf
worden mensen overdag opgevangen.
Men kan er terecht van maandag t.e.m.
zaterdag. Beide initiatieven zijn bedoeld
voor mensen die op psychisch en/of fysisch vlak zorgen hebben. Het woon- en
zorgcentrum voorziet ook vervoer om
mensen thuis op te halen en terug naar
huis te brengen.

ME E R INFO

Vallen bij senioren is een ernstig onderschat probleem. De gevolgen zijn meestal erger dan verwacht en kunnen heel
wat ellende veroorzaken. Om ongevallen te voorkomen moet u zich rekenschap geven van de bestaande gevaren
in huis. Hoe sneller men de gevaarlijke
factoren in de eigen woning aanpakt,
hoe sneller de eigen woning een veilige
en ongeval-vrije thuis wordt. Bovendien
is zich veilig gedragen in huis minstens
even belangrijk. Door de juiste maatregelen te treffen, vergroot men de kans
om lang zelfstandig te blijven wonen in
eigen huis.

WONEN

V EILIGHEID

Tevens neemt woon- en zorgcentrum Maria Middelares deel aan het project flexibel kortverblijf voor de bewoners van de
assistentiewoningen De Korenaar, Villa
Rosa en De Patria.

9. VALPREVENTIE IN EN
ROND DE WONING

Sommige ziekenfondsen
voorzien een financiële tussenkomst voor nachtverblijf,
kortverblijf en dagverblijf.
Seniorenwoningen Dadizele
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MOBILITEIT
& V ERVOER
1. BUS OF TRAM: DE LIJN
Iedereen die ouder is dan 65 en in Vlaanderen woont, kan aan verminderde prijs
reizen met de bussen en trams van De
Lijn en de TEC [Wallonië], op vertoon van
een Omnipas 65+. Deze Omnipas kost
€ 55 per jaar + € 5 administratie voor de
MOBIB-kaart die 5 jaar geldig is. De
Omnipas kan worden aangevraagd bij
de dienst Abonnemen-ten van De Lijn.
Bij verlies of diefstal kan men een
duplicaat aanvragen. Met een Omnipas
reist u onbeperkt met alle ge-regeld
vervoer van De Lijn in het ganse land
[maar niet met de Limburgse snellijnen].

MEER INFO

2. DE BELBUS

De NMBS verzorgt verbindingen tussen
stopplaatsen met de trein. Niet in alle gemeenten is er een spoorstation.
In heel wat stations zijn er ook geen loketten meer. U kunt er een kaartje kopen
aan een ticketautomaat of via de website www.nmbs.be. Daar kunt u ook de
dienstregeling raadplegen en uw route
uitstippelen. Op het infonummer 02-528
28 28 krijgt u eveneens de nodige informatie.

SENIORENTARIEF:
VOORDELIG MET DE TREIN!

V ERVOER

VOORWA ARDEN EN TOEPASSING:
• Minstens 65 jaar oud zijn
• Ticket geldig voor een heen- en
terugreis tussen twee Belgische
stations in 2de klas
• Het seniorenticket is geldig:
¬ op weekdagen vanaf 9.00 u.

EN

Belbussen zijn aangepaste busjes van De
Lijn die enkel op aanvraag rijden. In de
meeste busjes is er maar plaats voor 1
rolstoel en 4 tot 8 zitplaatsen. Het
busje volgt meestal een vaste route
langs halteplaatsen. Deze dienst is niet
in elke gemeente beschikbaar. In onze
gemeente rijdt belbus nummer 69
[enkel in Dadizele]. Om dit busje aan
te vragen moet u minstens 1 uur voor
de rit reserveren.

3. DE TREIN

MOBILITEIT

DIENST ABONNEMENTEN DE LIJN
Slijkensesteenweg 11
8400 Oostende
E-MAIL: abonnementen@delijn.be

contact opnemen met de belbuscentraF Omaximaal
& R E S14
E Rdagen
V E RopE N
le. IUNkunt
voorhand reserveren.
BELBUSCENTRALE
WEST-VLAANDEREN
TEL.: 059 56 52 56
E-MAIL: bbcwest@delijn.be
Openingsuren:
weekdagen van 6u tot 19u30
en weekend [+ feestdagen]
van 7u30 tot 15u
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¬ op zaterdag en zondag
zonder uur beperking

VOORRANGSKAART ZITPLAATS
De NMBS-voorrangskaart is voor iedereen die het moeilijk heeft om lang recht
te blijven staan.
VOORWA ARDEN:
• bewijzen met een doktersattest
• in het bezit te zijn van een
geldig vervoerbewijs.
De voorrangskaart geeft geen
recht op een prijsvermindering.

EN

NMBS
Frankrijkstraat 56
1060 Brussel
TEL.: 02 528 28 28
WEBSITE: www.belgianrail.be

KORTINGSKAART ‘VERHOOGDE
TEGEMOETKOMING’
De kortingskaart ‘Verhoogde tegemoetkoming’ geeft recht op 50% korting bij
aankoop van biljetten in 2de klasse op
het Belgische spoornetwerk, voor de belanghebbende zelf, zijn partner en personen te zijnen laste.

4. MINDER MOBIELEN
CENTRALE: MMC
De Minder Mobielen Centrale vervoert
personen met mobiliteitsproblemen dankzij vrijwillige chauffeurs. Het gaat hierbij
vooral om ouderen, mensen in een so-

ciale noodsituatie of zoals de naam het
zelf zegt: mensen die minder mobiel zijn
en een beperkt inkomen hebben
[zijnde € 1.917,82 als alleenstaande of
€ 1.278,57 als samenwonende].
Voorrang wordt gegeven aan zieken, gehandicapten en senioren die omwille
van
praktische,
fi
nanciële
of
gebruik
gezondheidsre-denen
geen
kunnen maken van het openbaar
vervoer of die geen beroep kunnen doen
op familie, vrienden of ken-nissen om
zich te verplaatsen.
Men kan deze dienst aanvragen voor
familiebezoek, boodschappen, een kappersbezoek, een bezoek aan dokter of
voor administratieve zaken op het gemeentehuis, enz.
Er wordt een tussenkomst gevraagd in
de vervoerskosten van € 0,35/km. U
betaalt € 12 lidgeld per persoon en €
15 voor een koppel of samenwonende

per kalenderjaar. Voor korte boodschappen kan de chauffeur – in afspraak
- even wachten. Vanaf 1 uur wordt er een
wachtvergoeding per halfuur gevraagd.
Omdat de MMC met vrijwilligers werkt
gaat het ook om gewone auto's, geen
aangepaste wagens voor bv. rolwagens.
Voor info en aanvraag wendt u zich tot
het OCMW.

ME E R INFO
OCMW MOORSLEDE
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be/
vervoer-minder-mobiele-personen

V ERVOER

MOBILITEIT

ME E R INFO

Chauﬀ eurs MMC

EN
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De aanvraagformulieren vindt u in elk
station of in de brochure ‘Gids voor de
reiziger met beperkte mobiliteit’. U
kunt ze ook downloaden via de website
van de NMBS.

Deze kortingskaart kan dan gratis worden afgeleverd in elke lijnwinkel na voorlegging van de identiteitskaart, een recente pasfoto en een origineel attest van
het ziekenfonds waaruit blijkt dat u aan
de vereiste voorwaarden voldoet of met
een originele WIGW-kaart of kaart voor
verhoogde tegemoetkoming.

MOBILITEIT

V ERVOER

De voorrangskaart is te verkrijgen aan het
loket met het ingevulde aanvraagformulier samen met de nodige documenten.

VOORWA ARDEN:
• dat u recht heeft op een verhoogde
tegemoetkoming in de terugbetaling van de gezondheidszorgen
of een beperkt gezinsinkomen kan
bewijzen. Uw mutualiteit onderzoekt of u al dan niet in aanmerking
kan komen [het zogenaamde
Omnio-attest]
• of houder is van een geldige kaart
voor verhoogde tegemoetkoming
van de NMBS
• of houder is van een geldige
WIGW-kaart [weduwen, invaliden,
gepensioneerden en wezen]

33

5. DIENST
AANGEPAST VERVOER
Zij vervoeren al wie omwille van mobiliteitsproblemen geen gebruik kan maken
van het openbaar vervoer en doen dit
van 'kamer' tot 'kamer' met assistentie
indien nodig. De gebruikers zijn overwegend rolstoelgebruikers, die geen gebruik kunnen maken van het openbaar
vervoer, geen alternatieven hebben via
MMC of vrijwilligersvervoer en die inwoner zijn van Moorslede.
Er zijn geen attesten nodig om gebruik
van deze dienst te kunnen maken.
De gebruiker betaalt alleen de kilometers waarbij hij aanwezig is in de auto.
Eén begeleider mag gratis mee.

EN
MOBILITEIT

U betaalt € 10,00 administratiekosten en
€ 1,25/km [vanaf 150 km € 0,90/km]. Daarnaast wordt een borgsom van € 200,00
gevraagd.

V ZW AMBU WEST
Nijverheidsstraat 47
8780 Oostrozebeke
TEL.: 0495 57 47 90
E-MAIL: info@ambuwest.be
WOONZORGCENTRUM
WO
M ARIA MIDDELARES
Contactpersoon:
Scharlaken Johan [directeur]
Talpe Justien [sociale dienst]
TEL.: 051 77 10 01
E-MAIL: wzmoorslede@skynet.be

6. ELEKTRISCHE FIETSEN
Elektrische fietsen winnen steeds meer
aan populariteit. Met een elektrische
fiets lijkt het alsof u met de wind in de rug
fietst, door de ondersteuning van een
elektromotor. Lange tijd was er onduidelijkheid over de wetgeving rond elektrische fietsen. Met de nieuwe regels die in
voege zijn sinds 1 oktober 2016 is er heel
wat van die verwarring weggenomen.
Door de sterk toegenomen populariteit
van elektrische fietsen de voorbije jaren, was een goed wettelijk kader nodig.
Sinds oktober 2016 kunnen we drie categorieën van elektrische fietsen onderscheiden.

FIETS MET
ELEKTRISCHE
HULPMOTOR		

GEMOTORISEERDE
FIETS

BROMFIETS
KLASSE
SPEED PEDELEC

Vermogen

≤ 250 W

≤ 1000 W

≤ 4000 W

Snelheidsbeperking naar bouw

≤ 25 km/u

≤ 25 km/u

≤ 45 km/u

Aandrijfkracht

Enkel trapondersteuning

Hoofddoel =
trapondersteuning

Hoofddoel =
trapondersteuning

Minimale leeftijd

Nee

16 jaar

16 jaar

Helmplicht

Nee

Nee

Fietshelm of
bromfietshelm

Rijbewijs

Nee

Nee

Rijbewijs AM
[bromfiets] of
B [auto]

Verzekering

Nee

Nee: indien enkel
trapondersteuning
Ja: indien motor
autonoom kan
werken zonder
trappen

Ja

Inschrijving en
nummerplaat

Nee

Nee

Ja

Certificaat van
Overeenstemming
[COC]

Nee

Ja

Ja

Verkeersregels
van toepassing

Fietsen

Fietsen

Bromfietsen

Sinds 2018 verhuurt het dienstencentrum Patria en het woon- en zorgcentrum van
Dadizele en Moorslede een O-Pair Rolwagenfiets en een elektrische duofiets voor
inwoners
met
een
verminderde
mobiliteit.
De O-Pair Rolwagenfiets is een veilige, stabiele en mooie fiets waarmee een
rolstoelgebruiker vervoerd kan worden. De fiets is geschikt voor mensen die niet meer
zelfstandig kunnen fietsen en bij wie een transfer van rolstoel naar fiets mogelijk is. De
elektrische duofiets is een tandem met 3 wielen waarbij men niet achter, maar naast
elkaar zit op de fiets.

ME E R INFO
D I ENSTENCENTRUM PATRIA, 6de Jagersstraat 4 - 8890 Moorslede
TEL.: 0478 52 09 57 - E-MAIL: dienstencentrumpatria@skynet.be

V ERVOER

Indien u zelf over een chauffeur beschikt,
kunt u gebruik maken van de Volkswagen Caddy [5 personen + 1 rolwagen] die
het
Woonzorgcentrum
Maria
Middelares ter beschikking stelt.

VZW MOBAR
T EL.: 09 216 20 67
E-MAIL: info@mobar.eu
WEBSITE: www.mobar.eu

EN
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Ook bij VZW Ambu West komt een
chauffeur u ophalen. Er is geen
maximum inzake kilometers en de
bijdrage
wordt
volgens
het
compensatiedecreet berekend.

HIERONDER VINDT U EEN DUIDELIJK OVERZICHT VAN DE 3 TYPES:

MOBILITEIT

V ERVOER

Bij VZW Mobar komt een chauffeur u
ophalen. U betaalt € 2,00 instapgeld en
€ 1,00 /km dat u aanwezig bent in het
voertuig. Opgelet, het instapgeld wordt
aangerekend telkens u in het voertuig
stapt [dus zowel bij heen- als terugrit]. De
afgelegde weg mag maximum 50 km bedragen.

ME E R INFO
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HULPV ER LENING
1. THUISZORG
Voor hulp of bijstand in de thuiszorg
kunt u een beroep doen op verschillende
thuiszorgdiensten.
Het OCMW heeft zelf een ruim aanbod
van dienstverlening, geeft informatie en
kan ook instaan voor de coördinatie van
de zorg- en hulpverlening rond de patient.

ME E R INFO
SOCIAAL HUIS/OCMW
Dienst Zorg en Welzijn
Marktplaats 18a
Moorslede
TEL.: 051 57 60 72
E-MAIL:
zorg@moorslede.be

Het OCMW van Moorslede biedt
volgende diensten aan:

• poetsdienst met dienstencheques
• klusjesdienst
• Minder Mobielen Centrale
Bovendien zijn heel wat privé-instanties
en
ziekenfondsen
actief
in
de
gemeente. Uw ziekenfonds kan u
wegwijs maken in het aanbod.

HULPV ERLENING
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2. LOKAAL DIENSTENCENTRUM PATRIA
Bij het dienstencentrum kunt u terecht
voor volgende zaken: uitlenen personenalarm, preventiebeleid voor ouderen,
socio-culturele activiteiten, warme maaltijden, gezondheidsadvies, pedicure, verdeelpunt diabetesmateriaal, het nemen
van een bad of douche of huren van een
daisytoestel.
Wie een vraag of probleem heeft op het
vlak van welzijn kan ook terecht in het
dienstencentrum.
De centrumverantwoordelijke heeft u
ofwel onmiddellijk een antwoord op uw
vraag ofwel wordt u in contact gebracht
met de dienst die u een antwoord kan
geven.

Verder kan je er terecht voor informatie,
hulp en advies in verband met alle zaken
die in deze brochure worden besproken. Het invullen van een formulier, het
schrijven van een moeilijke brief, ... de
dienst Zorg en Welzijn helpt u wel.
De dienst Welzijn verhuisde in juni 2019
naar het Sociaal Huis en valt nu onder
de dienst Zorg en Welzijn.

ME E R INFO
SOCIAAL HUIS
DIENST ZORG EN WELZIJN
Marktplaats 18a
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL: welzijn@moorslede.be

ME E R INFO

38

3. DIENST WELZIJN
Aanvragen werknemers- en zelfstandigenpensioen en aanvragen tegemoetkomingen aan personen met een handicap
moeten gebeuren via de dienst Zorg
en Welzijn

Wie een vraag of een probleem heeft op
het vlak van welzijn komt naar het loket
van het Sociaal Huis. Aan het loket krijgt
u ofwel onmiddellijk een antwoord op uw
vraag, ofwel wordt u in contact gebracht
met de dienst die u het antwoord kan
geven. Dit kan een eigen dienst zijn [bijvoorbeeld de sociale dienst van het OCMW]
of een “vreemde“ dienst [bijvoorbeeld de
woondienst…]
Bij het OCMW kunt u terecht voor alle doelstellingen die in de wet omschreven zijn.
Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot
doel om iedereen in de mogelijkheid te

Hierbij denken we aan ziekte, schulden,
echtscheiding, enz...
Meestal raakt u daar zelf wel uit, maar in
sommige situaties kunt u het gevoel krijgen dat het u allemaal te veel wordt en
ziet u geen uitweg meer. Het kan iedereen overkomen.
Op zo'n moment kan een goed gesprek
wonderen doen. Uw verhaal delen met
iemand anders, een professionele hulpverlener bijvoorbeeld, kan een hele
opluchting betekenen. Daarom zijn de
maatschappelijk werkers van het OCMW
steeds bereid een luisterend oor te bieden en u te helpen om de moeilijkheden
te overwinnen. Bovendien kunnen ze u
tot andere inzichten brengen of u een
andere kijk op de situatie geven.

De hulpverlener is ook steeds gebonden
aan het beroepsgeheim, dit wil zeggen
dat alles wat u tegen hem / haar vertelt in
vertrouwen gebeurt. Een goed gesprek
kan soms een nieuwe start betekenen.
Het OCMW heeft tevens een dienst die
zich specialiseert in de ouderen-en thuiszorg. Daar is de huidige OCMW-poetsdienst, klusjesdienst, mindermobielencentrale en seniorenhuisvesting ondergebracht.

ME E R INFO
OCMW/SOCIAAL HUIS
Marktplaats 18 A
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
socialedienst@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/welzijn

HULPV ERLENING

HULP V ERLENING

DIENSTENCENTRUM PATRIA
Contactpersoon: Tine Algoet
Zesde Jagersstraat 4
8890 Moorslede
TEL.: 0478 52 09 57

4. SOCIAAL HUIS-OCMW

stellen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.
Bij de sociale dienst van het OCMW kunt
u terecht met persoonlijke, relationele,
financiële en / of psychosociale vragen /
problemen.
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5. OUDEREN
INFORMATIEPUNT [OIP]
In het Sociaal Huis en het dienstencentrum is een OIP of ouderen informatiepunt. Het Ouderen Informatie Punt is er
voor alle [actieve] ouderen die er met om
het even welke vraag zit die hen aanbelangt. U maakt liefst een afspraak, een
huisbezoek is ook mogelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht bij
uw ziekenfonds.

ME E R INFO

OCMW/SOCIAAL HUIS
DIENSTENCENTRUM PATRIA

UW ZIEKENFONDS

Een personenalarmsysteem is een toestel, waarmee de gebruiker 24 op 24 een
noodsignaal kan uitzenden. Afhankelijk
van het soort toestel komt het noodsignaal bij een bemande centrale of bij een
contactpersoon. Op sommige systemen
kunnen één of meerdere extra functies
aangesloten worden, zoals een rookmelder, een CO-melder, bewegingsdetector
of valdetector. Het is vooral bedoeld
voor alleenstaanden met een verhoogd
risico op vallen. Dit verhoogt de dagelijkse veiligheid voor de betrokkene zelf
en is geruststellend voor de betrokken
familieleden.

ME E R INFO
UW ZIEKENFONDS

verstekwerk, koken en boodschappen
doen,…. Naar aanleiding van een vraag
komt de verantwoordelijke van de dienst
op huisbezoek om samen de aard, hoeveelheid en duur van de zorg te bespreken. De bijdrage wordt berekend afhankelijk van de maandelijkse inkomsten en
de gezinssituatie.

ME E R INFO
UW ZIEKENFONDS

10. SOCIALE DIENST
ZIEKENFONDS
8. POETSHULP
Ouderen, die het normale huishoudelijke
werk nog aankunnen, maar problemen
hebben met poetsen kunnen een beroep doen op verschillende poetsdiensten zijnde ziekenfonds, verschillende
dienstenchequebedrijven, OCMW/Sociaal
Huis, Familiehulp, Familiezorg,…. Er is ook
aandacht voor het sociale contact.

9. GEZINSZORG
Indien u zelf niet meer of onvoldoende
kan instaan voor de huishoudelijke en/
of verzorgende taken, of indien u ondersteuning wenst in de zorg voor een
ziek familielid, dan kunt u beroep doen
op deze dienst. De verzorgende helpt
met verzorgende en huishoudelijke taken, zoals het dagelijks en wekelijks toilet, lichaamsverzorging, onderhoud van
bewoonde ruimte, wassen en strijken,

De meeste ziekenfondsen beschikken
over een Centrum voor Maatschappelijk Werk. Zij zoeken samen met u naar
een passende oplossing voor problemen
rond ziekte, handicap of ouderdom.
Prioritair gaat de aandacht naar ondersteuning en organisatie van de thuiszorg,
waarbij ook vragen en problemen van de
thuisverzorger aan bod komt.
Daarnaast geven ze informatie en advies op maat over sociale voorzieningen,
thuiszorgdiensten, vrijstellingen en financiële tegemoetkomingen.

ME E R INFO
UW ZIEKENFONDS

11. KLUSJESDIENSTEN
Het OCMW en sommige ziekenfondsen
beschikken over een klusjesdienst.
De klusjesdienst van het OCMW is voor
privépersonen die effectief wonen en gedomicilieerd zijn in Moorslede.
Volgende inwoners kunnen beroep
doen op de klusjesdienst:
• OCMW-cliënten
• personen die recht hebben op
bepaalde uitkeringen/tegemoet		 komingen zijnde: ziekte-of
invaliditeitsuitkering van het
ziekenfonds of uitkering ingevolge
verminderde zelfredzaamheid,
inkomens vervangende of
integratietegemoetkoming of hulp
aan bejaarden, gepensioneerden
en waarvan het kleefvignet
eindigt op code 1
• personen van 65 jaar en ouder
U kunt beroep doen op de klusjesdienst
voor kleine klusjes die geen of weinig bijzondere vakkennis vereisen, geen gespecialiseerd gereedschap en geen abnormaal veiligheidsrisico inhouden.

ME E R INFO
OCMW/SOCIAAL HUIS
UW ZIEKENFONDS

HULPV ERLENING

HULP V ERLENING

Een oppas- of ouderengezelschapsdienst
zorgt voor occasionele dag-, avond- of
nachtoppas. De oppas staat in voor gezelschap en toezicht. Wie hierop een beroep doet, kan zo langer in eigen huis of
bij kinderen blijven wonen.

ME E R INFO

6. PERSONENALARMSYSTEEM
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7. OPPASDIENST
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12. THUISVERPLEGING
Als u nood hebt aan verpleegkundige en
hygiënische verzorging, kunt u beroep
op een zelfstandig thuisverpleegkundige of een dienst thuisverpleging. Dit kan
op voorschrift van de huisarts, zo nodig
meermaals per dag. Bepaalde referentieverpleegkundigen worden ook door
het Riziv erkend voor hun specialiteit,
namelijk wondzorg en diabetes.

ME E R INFO
UW HUISARTS
UW BEHANDELENDE GENEESHEER
UW ZIEKENFONDS

Jens Pattyn, Gemeentelijke Dienst Burger en Welzijn
Nathalie Warlop, Dienst Ouderen- en Thuiszorg Sociaal Huis Moorslede

13. MAALTIJDEN AAN HUIS
Verschillende diensten/traiteurs leveren
warme maaltijden aan huis. Het sociaal
huis/OCMW beschikt over een lijst met
iedereen die deze dienst aanbiedt in
Moorslede.

ME E R INFO
OCMW/SOCIAAL HUIS
Dienst Zorg en Welzijn
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL:
zorg@moorslede.be WEBSITE:
www.moorslede.be/maaltijden

14. CENTRUM ALGEMEEN
WELZIJNSWERK [CAW]
Het CAW helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben
met welzijn. U kunt er terecht met elke
vraag. Een moeilijke relatie, familiale
problemen, financiële, administratieve,
juridische of materiële zorgen.
Zit u met een vraag of probleem? Neem
contact op met het onthaal van een CAW
in uw buurt. In het onthaal bekijken hulpverleners samen met u hoe ze u verder
kunnen helpen.
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CAW
Iepersestraat 47
8800 Roeselare
TEL.: 051 22 59 44
E-MAIL: onthaal@cawcentraalwestvlaanderen.be
WEBSITE:
www.cawcentraalwestvlaanderen.be

HULPV ERLENING

HULP V ERLENING

ME E R INFO
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16. OUDERENMIS[BE]HANDELING
EN FAMILIAAL
GEWELD: BEL 1712

15. WARM DORP
Warm Moorslede zet in op buurten die een thuis zijn voor iedereen, ook voor
degene die het wat moeilijker hebben in onze samenleving. Om dit te verwezenlijken
slaan het Sociaal Huis, de gemeente, het WZC Maria Middelares, het WZC Maria's
Rustoord, Mariënstede, het lokaal dienstencentrum Patria, Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen en Welzijnsschakel Komma de handen in elkaar.
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65-plussers en/of personen met zorg
kunnen elke donderdag- of vrijdagmiddag [vanaf 11u30] gaan eten in het
dorpsrestaurant. Op donderdag gaat dit
door in de cafetaria van het
woonzorgcentrum Maria’s Rustoord
[Beselarestraat 15] en op vrijdag in het
dienstencentrum Patria [6e Jagersstraat 4].
Voor € 6,5 [kostprijs op 01 februari 2019]
krijgt u soep, een hoofdgerecht en een
dessert. Geraakt u zelf moeilijk in het
dorpsrestaurant? Dan kunnen wij voor
vervoer zorgen! Dit kunt u melden bij de
aanvraag van een maaltijd.

ME E R INFO
Sofie De Cleer: 0475 78 19 48
Sociaal Huis: 051 57 60 70
E-MAIL:
warmebuurt@moorslede.be
WEBSITE:
www.moorslede.be/in-de-buurt

• Het ontmoetingsmoment

Elke maandagnamiddag tussen 14u en
16u30 kunnen inwoners in het
“Boothuis” [=gebouw aan de ingang van
het Rosarium] terecht om er andere
mensen te ontmoeten in een
ongedwongen sfeer. U kunt er een
praatje slaan met de andere
aanwezigen of deelnemen aan een
activiteit.
Iedereen is welkom!

• Zorgzame buren
Een zorgzame buur maakt de
verbinding tussen de bewoners en de
gemeente. U kunt bij hen terecht voor
allerlei vragen over bijvoorbeeld
wegenwerken, buurtfeesten,
evementen, maar ook voor een
spontane babbel of ontmoeting in de
buurt. Wilt u weten wie uw zorgzame
buur is? Neem contact op met Sofie.

Ouderenmis[be]handeling kan gaan om
fysieke mishandeling [slaan, vastbinden,…],
psychische mishandeling [vernederen,
intimideren,…], verwaarlozing [geen aangepaste voeding geven, te weinig medische
verzorging bieden,…], financiële uitbuiting
[giften eisen, misbruik maken van naïviteit,…], seksueel misbruik of schending
van de privacy door het met de voeten
treden van bepaalde grondrechten, zoals
achterhouden of lezen van de post …
1712 is een hulplijn voor elke burger die
vragen heeft over geweld, misbruik en
mishandeling in de familiale sfeer. Ervaren hulpverleners van de Centra voor
Algemeen Welzijnswerk staan u bij. Ze
geven u informatie en advies of verwijzen u door naar verdere hulp.

ME E R INFO
TEL. 1712
WEBSITE: www.1712.be

Zit u met vragen en weet u niet waar te
beginnen, wendt u dan tot:

ME E R INFO
REGIONAAL EXPERTISECENTRUM
DEMENTIE SOPHIA
Budastraat 20
8500 Kortrijk
TEL.: 056 32 10 75
WEBSITE: www.dementie.be/sophia
E-MAIL: sophia@dementie.be
EXPERTISECENTRUM DEMENTIE
VLAANDEREN VZW
TEL.: 070 22 47 77
E-MAIL: info@dementie.be
WEBSITE: www.dementie.be
SOCIALE DIENST
VAN UW ZIEKENFONDS

HULPV ERLENING
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• Het dorpsrestaurant

Onder mis[be]handeling van een ouder
persoon verstaat men het handelen of
nalaten van handelen van personen in
de naaste omgeving van de oudere waardoor deze [herhaaldelijk] lichamelijke en /
of psychische en / of materiële schade
lijdt. Het kan gaan om kwaad opzet maar
ook om het nalaten van handelingen of
zorg. Onkunde, onwetendheid of onmacht kunnen dus ook aan de basis liggen van ouderenmis[be]handeling.

17. DEMENTIE

Merkt u op dat u af en toe iets vergeet?
Dat overkomt iedereen wel eens. Merkt
u echter op dat uw partner, familielid,
vriend of kennis zeer regelmatig bijvoorbeeld de waterkraan laat openstaan of
soep wilt eten met een vork? Dan vermoedt u misschien dat er meer aan de
hand is, namelijk dementie.
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18. INZAMELEN EN HERVERDELEN VAN
INCONTINENTIEMATERIAAL VOOR VOLWASSENEN
Met dit nieuw sociaal, ecologisch en
economisch initiatief wil het dienstencentrum een duwtje in de rug bieden
aan personen die te kampen hebben
met incontinentie door middel van
het inzamelen en herverdelen van onder andere pamperbroekjes, verbanden, matrasbeschermers [al dan niet
herwasbaar], enz., ...
Hebt u wegens een rusthuisopname,
overlijden of andere reden incontinentiemateriaal liggen dat u niet meer kunt
gebruiken, breng het dan binnen in één
van de twee inzamelpunten. Het dienstencentrum zorgt voor de herverdeling.
Ophalen van materiaal kan iedere werkdag van 8u30 tot 17u of tijdens het tweemaandelijks gezondheidsadvies in het
dienstencentrum.
WIE KOMT IN A ANMERKING?
Volwassenen met beperkte
financiële middelen.

• Personen die recht hebben
op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
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in een
behartenswaardige situatie
bevinden en dit op vraag
van sociale diensten
[OCMW/Mutualiteit/ziekenhuis,….]

LDC Patria in Moorslede:
iedere werkdag van 8u30 tot 17u. U kunt
uw materiaal deponeren in de witte deponeer box. Die bevindt zich in de hal
van het dienstencentrum naast de ingang van de cafetaria.
WZC Maria’s Rustoord in Dadizele:
tijdens de openingsuren van de cafetaria. De deponeer box kunt u tevens ook
daar terugvinden.

ME E R INFO
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
Contactpersoon: Tine Algoet
TEL.: 0478 52 09 57
E-MAIL:
dienstencentrumpatria@skynet.be

19. VERMISTE PERSONEN
Personen met dementie raken al eens
de weg kwijt. Voor de dwalende persoon
kan dit gevaarlijk en zelfs levensbedreigend zijn en voor de mantelzorger is dit
een constante bron van stress. Senioren
die gaan dwalen hebben vaak dringend
medicatie of zorgen nodig. Het is daarom belangrijk om de vermiste persoon
zo snel mogelijk terug te vinden.

In dergelijke situaties kunt u best contact opnemen met de dispatching van
de politie Ieper 057 230500 of bij heel
dringende zaken 101. Er is een protocol
tussen het Parket, de lokale politie en de
verschillende woon-en zorgcentra van
de zone Arro Ieper inzake verdwijning
van personen.

HULPV ERLENING
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• Personen die zich

Incontinentiemateriaal binnenbrengen?
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V R I JE TI JD &
BLI JVEN LEREN
1. BIBLIOTHEEK

LE V ENSL A NG
EN

2. TOERISME
In de toeristische dienst in 't Torreke
kan je terecht voor inspiratie voor een
leuke dag uit. Je vindt er brochures voor
bedrijfsbezoeken, wandel- en fietskaarten, info rond onze activiteiten en zoveel
meer!

Dienst toerisme - Uitleenpost Dadizele ('t Torreke)

LE V ENSL A NG

TIJD

DIENST TOERISME UITLEENPOST
DADIZELE
Plaats 6 [’t Torreke]
8890 Moorslede
TEL.: 056 50 65 95

EN

MEER INFO
DIENST TOERISME
Plaats 6 [’t Torreke]
8890 Moorslede
TEL.: 056 50 91 00
E-MAIL: toerisme@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be

LEREN

V RIJE

De Hoofdbibliotheek

TIJD
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In de bibliotheek kunt u ook :
• gratis op internet surfen
• besproken boeken op CD huren
• Daisy luisterboeken: Dit is een
luisterboek dat in een studio wordt
voorgelezen en op cd-rom wordt
gezet. Het grote voordeel daarvan
is dat u zo’n boek kunt hanteren
als een gewoon boek. U kunt
stukken opnieuw beluisteren,
stiekem vooruit lezen, een bladwijzer plaatsen, het volume en
de snelheid aanpassen enz.
• boeken met grote letters ontlenen
• kranten en tijdschriften inkijken
of ontlenen
• reisgidsen, tuinboeken,
kookboeken,…. ontlenen
•…

DE HOOFDBIBLIOTHEEK
Iepersestraat 52A
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 10 57
E-MAIL: bibliotheek@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be

V RIJE

LEREN

De bibliotheek is één grote gezellige
ruimte met boeken, strips, kranten,
tijdschriften, dvd’s. U kunt ze rustig ter
plekke bekijken of ontlenen. Tijdens uw
bezoek kunt u vaak een tentoonstelling
meepikken. De bibliotheek heeft voor
alle bejaarden, zieken en andere minder
mobiele personen een boekendienst aan
huis. Een vrijwilliger komt om de 6 weken
langs met een pakketje van maximaal 5
boeken.

ME E R INFO

Secretariaat Cultuur en Jeugd
Gemeenschapscentrum De Bunder
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3. CULTUUR
Per cultuurseizoen wordt er een brochure uitgegeven met het geplande cultuurprogramma voor Moorslede. De brochure wordt aan iedere inwoner aan huis
bedeeld.

ME E R INFO

MOORSLEDE
Een aantal ouderenverenigingen organiseren op regelmatige basis sportactiviteiten. Enkele voorbeelden: fiets-en/of
wandeltochten, petanque, dansen,… De
sportdienst organiseert wekelijks een
zwemuur voor senioren in het gemeentelijk zwembad van Moorslede op vrijdag tussen 14u45 en 15u45. Tijdens de
schoolvakanties gaat het zwemuur door
van 13u00 - 14u00.

ME E R INFO
SPORTDIENST
Iepersestraat 52H
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 85 17
E-MAIL: sport@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be

V RIJE

LEREN

DIENST CULTUUR
GC DE BUNDER
Iepersestraat 52B
8890 Moorslede
TEL.: 051 70 02 82
E-MAIL: cultuur@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be

4. SPORT

EN

LE V ENSL A NG

TIJD

TIJD

EN

LE V ENSL A NG

V RIJE

LEREN
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Zwembad de Amfoor – Sportdienst
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5. LOKAAL DIENSTENCENTRUM PATRIA
Zie ook punt 2 onder hulpverlening.
Het dienstencentrum Patria staat open
voor iedereen uit de buurt, ongeacht de
leeftijd. Naast talloze ontspanningsmogelijkheden zoals: biljart, bingo, yoga,
tafelvoetbal, turnen,… kan u tijdens diverse cursussen altijd iets nieuws bijleren. Naast het vast aanbod van verschillende workshops en activiteiten vinden
er maandelijks voordrachten plaats rond
diverse onderwerpen, met de focus op
gezondheidspreventie. De cafetaria van
het dienstencentrum is iedere werkdag
geopend van 13u30 tot 17u. Het dienstencentrum stelt ook haar lokalen ter
beschikking voor verenigingen en particulieren.

LE V ENSL A NG

• OKRA Dadizele

Contactpersoon:
Henriette Vanryckeghem
Azalealaan 22, 8890 Dadizele
TEL.: 056 50 13 08

• GOSA Moorslede

Contactpersoon:
Erna Vandevoorde
Rode Kruisstraat 4,
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 05 53

7. WARM DORP

CVO 3 HOFSTEDEN
Minister De Taeyelaan 13
8500 Kortrijk
TEL.: 056 25 47 13
E-MAIL:
kortrijk@cvo3hofsteden.org
WEBSITE: www.cvo3hofsteden.org

9. SYNTRA WEST
Wilt u vakkundig leren hout bewerken,
masseren of programmeren? Syntra organiseert voornamelijk praktijkgerichte
opleidingen en vakopleidingen.
In de 6 lesplaatsen van West-Vlaanderen
waaronder Roeselare, Ieper en Kortrijk
kunt u terecht voor meer dan 500 opleidingen in meer dan 20 sectoren.

Op dinsdagnamiddag vanaf 14u30 kunt
u in de schouwburgzaal van De Spil, H.
Spilleboutdreef 1 in Roeselare geregeld
een lezing over een actueel onderwerp
bijwonen. De lezing wordt gegeven door
een docent, professor of gastspreker die
toonaangevend is in zijn materie. Geneeskunde, muziek, geschiedenis, cultuur, psychologie, biologie, economie,…
alle vakgebieden komen aan bod. De
lezing wordt telkens gevolgd door een
boeiende vragenronde. Deze lezingen
staan open voor iedereen die lid wordt
en hiervoor 40 € per jaar betaalt.

ME E R INFO
UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD
ROESELARE
E-MAIL:
secretariaat@udl-roeselare.be
WEBSITE: www.udl-roeselare.be

LEREN

Deze opleidingen kunnen zowel overdag
als ‘s avonds gevolgd worden.

10. UNIVERSITEIT DERDE
LEEFTIJD

V RIJE

Zie punt 13 onder het thema
hulpverlening.

ME E R INFO

LE V ENSL A NG

EN

Contactpersoon: Guido Vanhoutte
Gentsestraat 9, 8890 Moorslede
TEL.: 051 77 79 69

SYNTRA WEST
Spoorwegstraat 14
8200 Brugge
TEL.: 078 35 36 53
E-MAIL: info@syntrawest.be
WEBSITE: www.syntrawest.be

EN

TIJD

• OKRA Moorslede

Deze onderwijsinstelling biedt een breed
gamma van opleidingen, zowel in de professionele als vrijetijdssfeer. Heel wat
gepensioneerden volgen hier les om zich
in een of ander domein van hun hobby
of interesse te bekwamen: fotografie,
computergebruik, talen voor op reis, ...
U vindt er cursussen van korte of lange
duur, zowel overdag als ’s avonds.

ME E R INFO

TIJD

Benieuwd naar het volledige aanbod?
Het dienstencentrum verspreidt driemaandelijks een nieuwsbrief waarin u
alle activiteiten en nieuwtjes terugvindt.
Alle activiteiten kunt u tevens terugvinden op www.moorslede.be [en daarna
doorklikken op “UIT in Moorslede”].

In onze gemeente zijn volgende
seniorenverenigingen actief:
• S-Plus
Contactpersoon: Alain Desplentere
Roeselaarsestraat 115
8890 Moorslede
TEL.: 0468 26 54 21

8. CVO: CENTRUM VOOR
VOLWASSENENONDERWIJS

V RIJE

LEREN

Vanaf 2017 gaan er ook enkele activiteiten
door in het woonzorgcentrum te Dadizele.

6. SENIORENVERENIGINGEN
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JUR IDISCHE
M A ATR EGELEN
ENKELE JURIDISCHE MAATREGELEN
Er zijn situaties die om gepaste maatregelen vragen. We sommen er enkele op.
Voor meer inlichtingen wendt u zich het best tot het OCMW. Ook uw ziekenfonds of CAW of de notaris kan u bijstaan bij uw vragen.

JURIDISCHE
ENK ELE

Een zorgvolmacht mag u zelf opstellen
of laten bijstaan door een notaris. U en
uw volmachthouder[s] moeten het document ondertekenen. Het is pas geldig
als u het document laat registeren bij het
Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten die wordt bijgehouden door
de Koninklijke Federatie van het Belgisch
Notariaat in Brussel. De registratie kost
+/- € 18,15.

Niemand – ook niet de echtgenoot of de
kinderen of verwanten – kan zich tegen
deze wilsbeschikking verzetten. Bij overlijden moet de begrafenisondernemer
altijd op de gemeente navragen of er
een laatste wilsbeschikking werd afgelegd. De praktische organisatie van uw
uitvaart kan u eventueel vooraf regelen
met de uitvaartverzorger.

4. SUCCESSIEPLANNING
U kunt uw erfgenamen een groot plezier doen door vooraf te beslissen wat
er met uw vermogen dient te gebeuren.
Met successieplanning besparen uw erfgenamen niet alleen veel geld, maar het
geeft ook de mogelijkheid om uw vermogen te verdelen precies zoals u het
wenst. Dit gaat dus veel verder dan gewoon een testament opstellen.
Meer informatie nodig? Ga te rade bij
uw bank, uw notaris, een financieel of juridische raadgever.

• Zonder testament

Uw bezit wordt op wettelijke basis
verdeeld tussen uw erkende
partner en uw kinderen. Wanneer
u alleenstaand en kinderloos bent,
gaat de erfenis naar andere naaste
familieleden.

• Met testament

Al wie over zijn verstandelijk
vermogen beschikt en 16 jaar is,
kan een testament maken.
Een dergelijke laatste wilsbeschik		 king zal nauwkeurig uitgevoerd
worden voor zover ze niet in strijd
is met de wettelijke voorschriften.
Er zijn drie soorten testamenten die wettelijk erkend en dus rechtsgeldig zijn: het
notarieel testament, het internationaal
testament en het eigenhandig geschreven testament.
Een testament kan later altijd herroepen
of gewijzigd worden door de erflater [of
testateur genoemd].
Wat iemand verkrijgt via een testament
wordt 'legaat' genoemd. Een verfijning
van een legaat is het duolegaat. Dit is
een wettelijke manier om deze kosten
drastisch te drukken zonder daarbij partijen te benadelen. Zoals het woord laat

M A ATREGELEN

Procedure:
1. Verzoekschrift aan vrederechter
met bijgevoegd medisch attest
2. Informatieronde door de
vrederechter
3. Aanvaarding door de
aangestelde bewindvoerder
4. Vonnis van vrederechter
en publicatie

Een zorgvolmacht is een document
waarin u zelf een persoon naar vrije keuze aanduidt om in uw plaats te handelen zodra u dat zelf niet meer kunt. Als u
op voorhand geen regelingen treft, kan
niemand jouw persoonlijke zaken verder
behartigen. Dan moet een vrederechter op vraag van iemand een voorlopig
bewindvoerder aanstellen. Een zorgvolmacht kan algemeen zijn maar ook beperkt tot bepaalde handelingen. U beslist
zelf wanneer de zorgvolmacht mag ingaan en is nooit definitief.

Doorgaans staan mensen niet stil bij
een overlijden, en zeker niet bij hun eigen overlijden. Maar wat gebeurt er met
uw bezittingen als u er niet meer bent?
Met een testament kunt u bepalen wat
er met [een deel van] uw goederen zal gebeuren na uw overlijden.

JURIDISCHE
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Soms is men niet meer in staat zijn eigen
goederen te beheren. Dan is het aangewezen een ‘bewindvoerder’ aan te stellen. Het is een maatregel uitgesproken
door een vrederechter om de goederen
van een meerderjarige te beschermen.
Dit kan tijdelijk [bv. iemand in coma] of
definitief [bv. bij een dementerende persoon] zijn. De bewindvoerder kan een familielid van de beschermde persoon of
een advocaat zijn.

2. ZORGVOLMACHT

Een wilsbeschikking is een verklaring
over de wijze waarop de lijkbezorging
en/of de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid zullen
gebeuren. Deze verklaring wordt ingediend bij het gemeentebestuur van uw
woonplaats en opgenomen in het rijksregister. U ontvangt daarvan een ontvangstbewijs. In deze verklaring wordt
voornamelijk gevraagd of u begraven of
gecremeerd wil worden en wat er moet
gebeuren met de stoffelijke resten of de
as. Belangrijk om weten is dat u deze altijd kunt wijzigen.

5. TESTAMENT

ENK ELE

M A ATREGELEN

1. BEWINDVOERING

3. WILSBESCHIKKING
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vermoeden is bij een duolegaat de erfenis in twee gedeeld. U legateert een deel
aan uw erfgenamen en een ander deel
aan “een goed doel”. De successierechten van beide delen worden met het geld
dat naar het goede doel gaat, betaald.
De winst zit hem in het verschil in aanslagvoet voor het berekenen van de successierechten.

6. SCHENKINGEN

JURIDISCHE

De techniek van aanwas kan zowel voor
onroerende als voor roerende goederen
gebruikt worden. Het wordt veelal toegepast door ongehuwde partners die bv.
samen een woning aankopen en daarvoor een aanwascontract opstellen: ze
komen hierin overeen dat het deel van
de partner die eerst overlijdt bijgevoegd
wordt bij het deel van de overlevende partner. Dit kan zowel voor de volle
eigendom als voor het vruchtgebruik.

8. DE MAATSCHAP
Een burgerlijke maatschap is een overeenkomst waarbij 2 of meer personen
zich verbinden iets in gemeenschap
te brengen met de bedoeling hen een
rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen. Zij heeft geen
handelsdoel, maar een burgerlijk doel.
Dit maakt haar uitermate geschikt voor
verrichtingen van burgerlijke aard zoals
het behoud en beheer van een familiaal
vermogen. Voor wie dus een doorgedreven familiale vermogensplanning wenst,
kan de maatschap een bijzonder nuttig
instrument blijken. Het vermogen kan
via fiscaalvriendelijke technieken zoals

Niet alleen de grootte van het vermogen
of de woonplaats hebben een invloed op
de hoogte van de erfbelasting [de successierechten], maar ook onder welk huwelijksstelsel men gehuwd is, is van belang.
Wie gehuwd is onder het gemeenschappelijk stelsel kan bijvoorbeeld opteren
voor het 'verblijfsbeding': het gemeenschappelijk vermogen gaat integraal
naar de langstlevende echtgenoot [wie

Beter is daarom om een 'keuzebeding'
[al dan niet onder last] te voorzien in het
huwelijkscontract: de langstlevende echtgenoot heeft dan de keuze of de gemeenschappelijke goederen wel of niet
of slechts gedeeltelijk geërfd worden.
Het is dan pas na het overlijden van de
partner dat de langstlevende een keuze
moet maken in functie van de situatie op
dat ogenblik. Zo kan men de erfbelasting
beperken.
In het kader van successieplanning is
het dus dikwijls een eerste stap om na
te gaan of het oorspronkelijk huwelijkscontract niet best aangepast wordt aan
nieuwe mogelijkheden van overdracht
van zijn vermogen.

M A ATREGELEN

ENK ELE

7. DE AANWAS

9. WIJZIGING
HUWELIJKSCONTRACT

langst leeft, al heeft]. Dit geeft wel juridische zekerheid, maar op de helft van
de erfenis moet wel hoge erfenisrechten
betaald worden.

JURIDISCHE
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Schenkingen kunnen op diverse wijzen:
• rechtstreeks en onherroepelijk
• onder bepaalde voorwaarden
of beding, bv:
¬ met last tot betalen van
een rente
¬ met last tot verzorging van uzelf
¬ met terugkeer bij overlijden
van de begiftigde
¬ met voorbehoud van vruchtgebruik [u behoudt het gebruik]
¬ onder bewind [schenkingen aan
minderjarigen of niet-bekwamen]
¬ met vervreemdingsverbod
[het geschonken goed kan niet
verkocht worden]

aan een kind, en bij diens overlijden
gaat wat nog overblijft van de schenking door naar de kleinkinderen]
¬ via notaris, via handgift, via
bankgift, via levensverzekering
¬ via een Belgische notaris of
via een Nederlandse notaris

handgift en schenking worden overgedragen naar de volgende generatie. Dit
kan met een gerust hart gebeuren. De
maatschap fungeert immers als beheerscontract en de ouder [of beide ouders] die
statutair als zaakvoerder is aangeduid
behoudt alle zeggenschap.

ENK ELE

M A ATREGELEN

Een overdracht van het vermogen via
vererving of via een testament gebeurt
aan de hand van progressieve successierechten of erfbelastingen. En die kunnen
behoorlijk hoog zijn. Een overdracht tijdens het leven zelf, via een schenking,
is fiscaal veel interessanter. Sinds 1 juli
2015 heeft het Vlaams Gewest de schenkingstarieven voor vastgoed gevoelig
verlaagd en is het erg interessant geworden om uw woonhuis tijdens uw leven al
weg te schenken.

• via een restschenking [men schenkt
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LEV ENSEINDE
1. PALLIATIEVE ZORG
A. WAT IS PALLIATIEVE ZORG?
Palliatieve zorg is de totaalzorg aan
mensen en hun naasten die te maken
hebben met een levensbedreigende
ziekte, waarbij genezen niet meer
kan. Centraal staat het verbeteren van
de kwaliteit van leven en het comfort
van de patiënt onafhankelijk zijn of haar
levensverwachting.
Naast
pijnen
symptoomcontrole is er aandacht voor
de psychische, sociale, spirituele en/of
existentiële noden. Palliatieve zorg wil
het sterven niet versnellen of uitstellen
maar wel zo menselijk mogelijk
begeleiden. De wet betreffende de
palliatieve zorg (2002) heeft ervoor
gezorgd dat in België iedereen “recht”
heeft op palliatieve zorg. Dit vertaalt zich
in een begeleiding bij het levenseinde in
functie van de zorgnoden en – wensen.

Palliatieve Zorg aan Huis
Er zijn 15 netwerken palliatieve zorg in
Vlaanderen. Een palliatieve
thuiszorgequipe geeft steun en advies
aan patiënten , hun directe omgeving en
hun professionele hulpverleners. De
verpleegkundige van de palliatieve
thuiszorg werkt nauw samen met de
andere betrokken hulpverleners bv.
thuisverpleegkundige, huisarts,
gezinszorg, oppasdienst, … . Ze biedt een
extra ondersteuning naast de bestaande
zorg.

Palliatieve Zorg in het Ziekenhuis Het
Palliatief Support Team is een team van
deskundigen (artsen, verpleegkundigen,
psychologen) dat in het ziekenhuis
actief is. Het Palliatief Support Team
werkt nauw samen met de
behandelende arts-specialist, de
huisarts, het verpleegkundig team, de
dienst patiëntenbegeleiding, de moreel
consulent en de thuiszorg.
Het palliatief support team biedt:
Informatie aan de patiënt en de familie
over de mogelijkheden van palliatieve
zorg, advies aan hulpverleners in
verband met pijnbeheersing en
comfortzorg, Ondersteuning van de
patiënt en de familie.
Palliatieve Zorg in het
woonzorgcentrum
De bewoner en zijn familie kunnen een
beroep doen op de referentiepersoon
Palliatieve Zorg of op het palliatief
support team van de zorginstelling.

LE V ENSEINDE

Palliatieve Zorgeenheid Het Anker
De palliatieve eenheid wil een thuis
bieden aan zwaar zieken die door
omstandigheden niet meer thuis of
in het ziekenhuis kunnen verzorgd
worden.
De benadering van de patiënt
gebeurt in een sfeer van openheid
en met respect voor de eigenheid
van de ziekte. Op deze afdeling is er
meer tijd en ruimte om aandacht te
besteden aan emotionele
ondersteuning, warme nabijheid en
een grote luisterbereidheid.

B. WAAR KAN MEN TERECHT VOOR
PALLIATIEVE ZORG?

In
West-Vlaanderen
zijn
2
dagcentra
voor
palliatieve
verzorging,
Brugge
en
Oostende.
Deze bieden overdag opvang en
verzorging
aan
palliatieve
personen.
Deze dagcentra willen
een huis zijn waar mensen elkaar
ontmoeten en even tot rust komen.
Een dag in het palliatief dagcentrum
is een adempauze voor iedereen
die met ziek zijn te maken heeft.
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C. SOCIALE ASPECTEN VAN PALLIATIEVE ZORG
Financiële tegemoetkomingen
• Palliatief forfait/palliatieve
thuiszorgpremie
De palliatieve premie is een
bijkomende tegemoetkoming
voor geneesmiddelen, ... die
thuispatiënten zelf moeten
bekostigen. Om recht te hebben
op het forfait moet een patiënt
het 'palliatief statuut' hebben en
de huisarts kan dit nagaan. Het
forfait bedraagt € 686,24 (2020)
en kan na 30 dagen nogmaals
aangevraagd worden indien men
nog altijd aan de voorwaarden
voldoet.

• Aanmoedigingspremie

Als je een tijdskrediet of een
loopbaanonderbreking neemt,
krijg je van de RVA een
onderbrekingsuitkering voor de

volledige duur van de
loopbaanonderbreking. Die
uitkering kan aangevuld
worden met een extra
aanmoedigingspremie van de
Vlaamse overheid.
Naar gelang de sector waar
je tewerkgesteld bent, verschilt
de regeling.
Zorgverzekering

• De Vlaamse zorgverzekering
voorziet een tegemoetkoming in
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zwaar zorgbehoevenden die thuis
verzorgd worden en bewoners van
een woonzorgcentrum of een
psychiatrisch verzorgingstehuis.
Het bedrag van de zorgverzekering
is € 130 (2020) en kan
aangevraagd worden via de
zorgkas van de mutualiteit.

Personen die het palliatief statuut
hebben (attest in te vullen door de
huisarts) moeten geen remgeld
meer betalen op een
(huis)bezoek door de huisarts,
zorgverstrekkingen verleend door
de thuisverpleegkundige en/of
door de kinesist.

Verlofregelingen

• Palliatief verlof

Per patiënt die palliatieve zorgen
nodig heeft, beschik je over een
maximumduur van 3 maanden
palliatief verlof, ofwel in de vorm
van een volledige onderbreking,
ofwel in de vorm van een
gedeeltelijke onderbreking, halftijds
of met een vijfde. De
onderbrekingsuitkering is een
forfaitair bedrag. De aanvrager
hoeft geen familielid te zijn van de
patiënt. Aanvraag hiervoor kan
gebeuren bij de RVA.
• Verlof voor medische bijstand voor
het verzorgen van een zwaar ziek
gezins- of familielid
Wie een familielid tot in de tweede
graad [de [groot]ouders, de [klein]
kinderen, de [schoon] zussen,
de [schoon]broers] verzorgt, kan
daarvoor volledige of gedeeltelijke
loopbaanonderbreking nemen, ook
als men niet met dat familielid
samenwoont. Wie een gezinslid
[waar men mee samenwoont]
verzorgt kan daarvoor eveneens
volledige of gedeeltelijke
loopbaanonderbreking nemen.

De behandelende arts dient een attest
in te vullen waaruit blijkt dat de
werknemer bijstand of verzorging zal
verlenen.De financiële vergoeding is
dezelfde als bij palliatief verlof.
Andere mogelijke tussenkomsten
Bij de Vlaamse Liga Tegen Kanker of
de Belgische Vereniging voor
Kankerbestrijding kan een tussenkomst
gevraagd worden, afhankelijk van
bewezen kosten en gezinsinkomen van
een kankerpatiënt.
Sommige ziekenfondsen bieden
specifieke tegemoetkomingen.
Met vragen rond palliatieve zorg kunt u
steeds terecht bij uw ziekenfonds of bij
het Netwerk palliatieve zorg De Mantel
vzw

ME E R INFO
NETWERK PALLIATIEVE ZORG DE
MANTEL VZW (Midden-WestVlaanderen)
Handelsstraat 1
8800 Roeselare
TEL.: 051 24 83 85
E-MAIL: info@demantel.net
WEBSITE: www.pzwvl.be en
www.demantel.net

$ VOORWAARDEN VOOR
EEN ACTUEEL VERZOEK TOT
EUTHANASIE

• Meerderjarig of de wilsbekwame

•
•
•
•

B PROCEDURE

• Voor de zekerheid vereist de wet
•

•

2. EUTHANASIE
Euthanasie wordt door de wet [28 mei
2002] omschreven als “het opzettelijk
levensbeëindigend handelen door een
ander dan de betrokkene, op diens
verzoek”. Euthanasie kan enkel door
een arts uitgevoerd worden, dit op
uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en
onder strenge voorwaarden.

minderjarige (met de uitdrukkelijke toestemming van de
wettelijk vertegenwoordiger van
de wilsbekwame minderjarige
patiënt)
Handelingsbekwaam
(wilsbekwaam)
Ondraaglijk fysiek of psychisch
lijden (bij de wilsbekwame
minderjarige dient er sprake te
zijn van ondraaglijk “fysiek” lijden)
Het verzoek is vrijwillig, duurzaam
en aanhoudend uitgaande van de
patiënt zelf
Een medisch uitzichtloze
(ongeneeslijke) aandoening
hebben

•
•

dat het verzoek schriftelijk
geformuleerd wordt.
Het verzoek kan op een gewoon
papiertje geschreven worden
maar moet gedateerd en
ondertekend zijn door de
aanvrager.
Indien het schrijven fysiek
onmogelijk is dan mag een andere
persoon – die geen financieel
belang heeft bij de dood van de
verzoeker – voor de patiënt, in
aanwezigheid van een arts dit
verzoek ook schrijven. Zowel
schrijver als arts dienen te
ondertekenen.
Een 2de onafhankelijke arts moet
de ernst en de ongeneeslijkheid
van de aandoening vaststellen
Indien de patiënt niet terminaal is,
moet ook een 3de onafhankelijke
arts zijn advies geven. Deze arts
moet een specialist in de
aandoening of een psychiater zijn.
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de niet-medische kosten voor

• Wegvallen van het remgeld

61
61

•
C. SCHRIFTELIJKE VOORAFGAANDE WILSVERKLARINGEN
De wilsverklaringen zijn alle documenten waarmee iemand zijn wil te
kennen geeft omtrent zijn toekomstige [gezondsheids]zorg voor de situatie
waarin men zelf zijn wil niet meer kan
uitdrukken.
Er bestaan 5 wettelijke documenten
betreffende het levenseinde:
• negatieve wilsverklaring
• voorafgaande wilsverklaring
euthanasie bij onomkeerbaar coma

• verklaring van teraardebestelling
• verklaring van orgaandonatie
• lichaam schenken aan de
wetenschap

De negatieve wilsverklaring:
hierin staat wat men NIET wilt

• Hierin staat wat men NIET meer wilt
• Is wettelijk bindend en afdwingbaar
• Treedt in werking wanneer de
•
•
•
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Voorafgaande wilsverklaring
euthanasie bij onomkeerbaar coma
• De wet voorziet de mogelijkheid
om een wilsverklaring op te stellen
waarin men vraagt dat er
euthanasie wordt verricht indien
men op onomkeerbare wijze het
bewustzijn verliest.
• BELANGRIJK: is NIET van
toepassing in kader van dementie!

aanwezigheid van twee
meerderjarige getuigen op papier
worden gezet. Minstens één van
die getuigen mag geen erfgenaam
zijn of materieel belang hebben
bij de dood van de patiënt.
• Men kan (maar moet niet) in de
wilsverklaring een
vertrouwenspersoon aanduiden
die de behandelende arts op de
hoogte brengen van de wil van de
patiënt.
• De wilsverklaring moet gedateerd
en ondertekend worden door
degene die de verklaring aflegt,
door de getuigen en, indien die er
zijn, door de aangeduide
vertrouwenspersoon.
• Deze wilsverklaring is sinds 2 april
2020 onbeperkt in duur. Oudere
wilsverklaringen moeten na 5 jaar
wel nog 1 maal vernieuwd
worden.
Wilsverklaring teraardebestelling

• Men kan de keuze voor zijn

uitvaart officieel bekendmaken.
Zowel nabestaanden als de
begrafenisondernemer zijn
verplicht met deze wensen
rekening te houden.

• Bij een overlijden gaat de

gemeente na of de overledene een
laatste wilsverklaring heeft laten
registreren (dienst Burgerzaken).
Als dit het geval is, gaat de
gemeente na of de nabestaanden
de wens van de overledene
respecteren

Verklaring orgaandonatie

• Volgens

de wet van 13 juni
1986 betreffende orgaandonatie
is iedereen die in het
bevolkingsregister is ingeschreven
een potentiële donor, tenzij hij/
zij zich daartegen verzet heeft
via het rijksregister.
• Toch gaan er jaarlijks nog heel wat
organen verloren omdat de familie
protesteert en de artsen daaraan
tegemoet komen. Om dit te
vermijden is het niet onbelangrijk
dat de (toekomstige) donor zijn
wensen vooraf aan zijn familie
(mondeling) meedeelt.

• Vanaf 14 juni 2006 is de wet

aangepast en kan bovendien elke
Belg bovendien ook laten
registreren of hij/zij orgaandonor wil
zijn of niet.

Lichaam schenken aan de wetenschap

• Je dient contact op te nemen met

een medische faculteit naar keuze.
• Deze informeert je over de te
ondernemen stappen en voorziet je
van een document (testament) als
voorbeeld, om te kunnen overgaan
tot schenking van het lichaam aan de
wetenschap.

• Dit testament dient handgeschreven,

gedateerd en ondertekend te
worden door de schenker. Het houdt
ook de modaliteiten in over wat er
achteraf met het lichaam dient te
gebeuren: indien U wensen heeft
inzake religieuze dienst of crematie,
moeten deze eveneens op het
testament kenbaar gemaakt worden
(rekening houdend met de
regelgeving).

De vertegenwoordiger

• Een vertegenwoordiger is de

persoon die namens de verzoeker
handelt wanneer deze niet langer
zijn wil kan uitdrukken.
• Deze persoon wordt formeel
aangeduid en moet schriftelijk
vastgelegd worden en door
beiden ondertekend en
gedateerd worden.
• Dit is bindend zolang de patiënt
dit niet herroept.
• Wanneer er geen
vertegenwoordiger werd
aangeduid dan voorziet de
patiëntenwetgeving de volgorde
van de personen die als
vertegenwoordiger kunnen
toezien bv. samenwonende
partner, kinderen, kleinkinderen,
bewindvoerder, enz. …
De vertrouwenspersoon:

• staat de wilsbekwame persoon

bij in het uitoefenen van zijn
patiëntenrechten vb. bij inzage
in het medisch dossier
• heeft geen juridische bevoegdheid

ME E R INFO
DIENST BURGERZAKEN
TEL.: 051 77 70 06
LEIF dienstverlening 'Huis van
de Mens'
Godshuislaan 94
8800 Roeselare
TEL.: 051 26 28 20
LEIFPUNT ROESELARE
Handelsstraat 1
8800 Roeselare
TEL.: 0479 73 03 36 (bereikbaar
iedere werkdag tussen 9u en 12i
E-MAIL: leif@levenshuis.be
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•

patiënt wilsonbekwaam is
geworden
Blijft onbeperkt geldig
Kan enkel door de “wilsbekwame”
patiënt ingetrokken worden
Er kan aangegeven worden welke
handelingen men niet meer wenst
bv. kunstmatige beademing,
reanimatie, …
Belangrijk is hierbij een wettelijk
vertegenwoordiger aan te duiden
(zie verder)

• De wilsverklaring moet in
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3. OVERLIJDEN
Bij een overlijden worden de nabestaanden geconfronteerd met tal van
praktische zaken die geregeld moeten
worden.
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•
•

de arts
een attest van wilsbeschikking van
de overledene
de ambtenaar van de burgerlijke
stand kijkt na of de overledene een
formulier ‘Mijn wilsbeschikking'
heeft ingevuld over cremeren en
begraven, afstand van organen enz.

1. Een arts en/of de hulpdiensten
B. FINANCIËLE REGELINGEN
verwittigen die het overlijden
moeten vaststellen. De arts stelt
• Attest of akte van erfopvolging
een verklaring van overlijden
Dit document kan bekomen worden
op, die nodig is om de aangifte
bij de Federatie van het Notariaat
van het overlijden te kunnen doen
(via cer@fednot.be), die instaat voor
bij de gemeente. De aangifte kan
het beheer van het Centraal
ook door de begrafenisonderErfrechtregister (kortweg CER).
nemer gedaan worden.
De raadpleging van CER is gratis.
2. Contact opnemen met de
• Pensioenen
begrafenisondernemer.
Als de overledene op pensioen was,
Het transporteren, bewaren en
moet er een overlijdensakte naar de
behandelen van de stoffelijke
pensioenkas gestuurd worden. Was
resten is strikt gereglementeerd.
de overledene nog niet op
3. Eventueel nakijken of er een
pensioen, dan kan de weduwe/
uitvaartverzekering is.
weduwnaar binnen het jaar van
Contact opnemen met de
overlijden een overlevingspensioen
uitvaartverzekeraar.
aanvragen.
4. Het overlijden aangegeven bij
• Ziekenfonds
de Burgerlijke Stand van de
Maak een uittreksel van de
gemeente waar de persoon is
overlijdensakte over aan uw ziekenoverleden. Doorgaans zorgt de
fonds om het dossier in orde te
begrafenisondernemer hiervoor.
brengen. Bij het ziekenfonds kunt u
terecht voor een tussenkomst in de
begrafeniskosten, inschrijving als
Volgende documenten zijn nodig:
weduwe/weduwnaar en eventueel
• de identiteitskaart, het
een voorkeursregeling.
trouwboekje, is er geen
trouwboekje dan wordt de
akte van overlijden opgemaakt
aan de hand van de
geboorteakte
• het rijbewijs

• Registratiekantoor

Als erfgenaam moet u aangifte doen
van de nalatenschap en successierechten bij de Vlaamse
belastingdienst te Aalst.
In de meeste gevallen wordt dit
gedaan door de notaris.

Daarnaast is het belangrijk om bij de
volgende instanties het overlijden
kenbaar te maken:

• elke instelling waarvan u een

inkomen/vervangingsinkomen/
extra legaal pensioen/ … ontvangt
• de werkgever
• de verzekeringsmaatschappijen
• de zorgkas [indien dit niet door uw
ziekenfonds is gebeurd]

• de vakbond
• de bankinstellingen
• de nutsbedrijven: elektriciteit,
gas, water, telefoon, kabel, ...

• de abonnementen op kranten,
tijdschriften, …

• de post [indien de correspondentie

naar een ander adres moet worden
gestuurd]
• dienst inschrijving voertuigen
• boekhouder
• [ver]huurders
Een consulent nabestaandezorg kan helpen bij alle praktische rompslomp en
sommige zaken zelfs uit handen nemen
indien men dit wenst.

ME E R INFO
DIENST BURGERZAKEN
Tel.: 051 77 70 06

Gemeentehuis
Moorslede
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A. WAT ZIJN DE MEEST
DRINGENDE ZAKEN NADAT
IEMAND OVERLEDEN IS?

• bij crematie, een crematieattest van
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NOTITIES

NOTITIES
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INHOUD
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Nuttige adressen
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GEMEENTEBESTUUR MOORSLEDE
Gemeentehuis
Marktplaats 1
8890 Moorslede
TEL.: 051 77 70 06
E-MAIL info@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be
SOCIAAL HUIS – OCMW
Marktplaats 18 A
8890 Moorslede
TEL.: 051 57 60 70
E-MAIL: zorg@moorslede.be
WEBSITE: www.moorslede.be/welzijn
LOKAAL DIENSTENCENTRUM PATRIA
Zesde Jagersstraat 4
8890 Moorslede
TEL.: 0478 52 09 57
WOONDIENST REGIO ROESELARE
Marktplaats 18A
8890 Moorslede
Zitdag: iedere dinsdagvoormiddag van 8u30 tot 12u
TEL.: 051 26 24 38
EMAIL: woondienstregio@roeselare.be
WEBSITE: www.woondienstregioroeselare.be

Hulpdiensten
Politie Moorslede: ...............................................................................................
Federale politie: .....................................................................................................
Brandweer: .................................................................................................................
Antigifcentrum: ......................................................................................................
Brandwondencentrum: ..................................................................................
Druglijn: ..........................................................................................................................
Zelfmoordpreventie: .........................................................................................
Tele-onthaal: .............................................................................................................
[Voor hulpverlening bij levensmoeilijkheden]
Kankerlijn: ....................................................................................................................
Alzheimerlijn: ...........................................................................................................

051 78 81 81
101
112
070 24 52 45
09 332 34 90
078 15 10 20
1813
106
0800 35 445
0800 15 225

