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1 Voorstelling 

Het serviceflatgebouw gelegen Pachting 6, 9310 Moorsel wordt beheerd door het Openbaar Centrum 

voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) van Aalst. Het serviceflatgebouw is een gebouw dat bestaat uit 

individuele woongelegenheden voor zelfstandig wonende oudere personen en waar 

gemeenschappelijke diensten kunnen worden georganiseerd, waarop de bewoners facultatief een 

beroep kunnen doen. 

 

Het serviceflatgebouw valt onder de toepassing van het Decreet van de Vlaamse Executieve van 

05.03.1985 houdende regeling van de erkenning en subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden. 

 

Het OCMW heeft een verantwoordelijk personeelslid voor het serviceflatgebouw aangesteld. Deze 

verantwoordelijke verzekert de goede werking van de instelling volgens vigerende regelgeving, de 

regels die door het OCMW zijn vastgelegd en volgens de bevoegdheden die hem/haar werden 

toegekend. 

 

Het serviceflatgebouw staat open voor valide en mindervalide ouderen die nog voldoende 

zelfredzaam zijn.  

 

Het OCMW biedt huisvesting waarbij de filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging van elke 

bewoner volkomen geëerbiedigd wordt. 

 

Versiedatum:  01 febr. 2018   

Interne afsprakennota – Serviceflats De Kaalberg 
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2 De opname 

2.1 De opnameprocedure 

Elke vraag tot opname wordt individueel onderzocht.  

Bij opname wordt een verslag opgemaakt door de maatschappelijk werker. Dit verslag is een 

weergave van de motivering voor opname. Het OCMW kan alle inlichtingen inwinnen van financiële, 

psychosociale, medische en administratieve aard. 

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen sluit het OCMW alvorens tot een opname over te gaan, een 

schriftelijke overeenkomst af met de personen of instanties die namens hem optreden. Daarin 

worden onder meer de financiële voorwaarden nader omschreven (verblijfskosten, supplementen, 

…). 

2.2 De opnamevoorwaarden 

De ouderen die in het serviceflatgebouw worden opgenomen moeten aan alle volgende voorwaarden 
voldoen, waarop het OCMW uitzonderingen kan toestaan: 

• op het moment van de aanvraag de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; voor echtparen dient 

één van de echtgenoten aan de leeftijdsvoorwaarde te voldoen; 

• op het moment van de opname dient betrokkene valide te zijn of bij minder-validiteit, 

voldoende zelfredzaam te zijn; 

• bij voorrang worden serviceflats toegewezen aan personen die in Aalst zijn ingeschreven. In 
tweede instantie wordt voorrang verleend aan personen die in Aalst kinderen wonen hebben. 

2.2.bis. Waarborg 

Als waarborg voor de naleving van de verplichtingen van de bewoner zal een bedrag aangerekend 

worden van 30 dagen verblijfskosten. 

2.3 Het verloop van de opname 

Het OCMW organiseert het onthaal van de nieuwe bewoner. Daarbij kunnen familieleden en 

personeelsleden betrokken worden. 

 

De bewoner mag de haar/hem toegewezen flat naar eigen smaak inrichten. Hij/zij zal zelf instaan voor 

het meubilair ervan. Dit dient evenwel te beantwoorden aan de eisen van veiligheid en hygiëne. Dit 

alles in samenwerking en overleg met het OCMW dat eveneens een inventaris opmaakt van het vaste 

meubilair, eigendom van de instelling (zie plaatsbeschrijving). 

 

Voor het verhuizen van de meubelstukken is het niet toegelaten om gebruik te maken van de 

lift, noch van de brandtrappen. Enkel het gebruik van een verhuiswagen eventueel met lift is 

toegelaten.  

 

Er mag achteraf geen andere flat toegewezen worden dan die welke werd toegekend bij de opname, 

tenzij uitdrukkelijk akkoord van de bewoner of tenzij er grondige herstellingswerken aan de flat 

dienen te gebeuren.  
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Bij verandering van flat zal de opnameovereenkomst aangepast worden. 

 

Er wordt per bewoner een persoonlijke steekkaart opgesteld met de volledige identiteit, de naam van 

de huisdokter, evenals de naam, het adres en telefoonnummer van de persoon die in geval van nood 

verwittigd moet worden; indien de betrokkene het verlangt kan op de fiche eveneens zijn/haar 

godsdienstige of filosofische overtuiging ingevuld worden. Een kopie van deze fiche wordt bewaard 

waar de permanentie georganiseerd wordt. 

Gegevens worden bewaard met respect voor privacy. 

 

3 Ontslag uit de serviceflat – beëindigen van de overeenkomst 

 

Het staat iedere bewoner vrij de flat definitief te verlaten, mits een opzegtermijn van 30 dagen, die 

termijn gaat in op de eerste dag die volgt op de ontvankelijke betekening van de opzegging aan de 

beheersinstantie.  

 

De bewoner mag niet uit de serviceflat ontslagen worden, tenzij wegens gedragingen die zwaar 

storend zouden zijn voor de medebewoners of voor de instelling zelf of om reden van heirkracht. De 

bewoner zal ook ontslagen worden wanneer hij zich schuldig maakt aan zware nalatigheid op het vlak 

van zijn verbintenis tot betaling van zijn verblijfskosten of naleving van de bepalingen van het 

huishoudelijk reglement. 

 

In deze gevallen wordt de opnameovereenkomst beëindigd door het OCMW met een aangetekende 

brief, met een opzeggingstermijn van 60 dagen. Die termijn gaat in op de eerste dag die volgt op de 

ontvankelijke betekening van de opzegging aan de bewoner.  

 

Indien naar het oordeel van een geneesheer de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van 

de bewoner zodanig is dat definitieve overplaatsing naar een passende instelling is geboden, verbindt 

de inrichting zich ertoe, in overleg met de bewoner of diens wettelijke vertegenwoordiger, te zorgen 

voor een passend verblijf en de opzeggingstermijn zolang te verlengen. Minimaal kan een 

geregistreerd overleg met de arts aangetoond worden. Van zodra een passend verblijf is gevonden 

wordt de betrokken bewoner daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht.  

 

De overeenkomst neemt ook een einde door het overlijden van de bewoner(s). De verblijfskosten van 

15 dagen volgend op de dag van het overlijden dienen nog betaald te worden. Nadien worden 

verblijfskosten aangerekend voor elke dag dat de flat niet werd ontruimd.  

 

De bewoner of diens wettelijke vertegenwoordiger verplicht er zich toe, bij gelijk welke vorm van 

ontslag of beëindiging van de overeenkomst, de flat net en proper te verlaten, zoniet zullen de 

schoonmaakkosten worden aangerekend. De kosten van beschadigingen aan de flat en het gebouw, 

veroorzaakt door de bewoner of diens familie zullen eveneens worden aangerekend.
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4 Dagelijks leven 

 

4.1 Bewegingsvrijheid 

 

Iedere bewoner kan zich vrij bewegen in en uit het serviceflatgebouw.  

Alle gemeenschappelijke lokalen van het gebouw zijn toegankelijk voor de bewoners. In de 

dienstlokalen zijn de bewoners niet toegelaten. 

• Wanneer de bewoner langer dan 24 uur buiten zijn appartement verblijft, dient de  

• dagelijks verantwoordelijke of de persoon belast met de permanentie verwittigd te worden. 

• De bewoner kan vrij bezoek ontvangen op zijn flat. 

• De bewoner mag het appartement niet doorverhuren of onderverhuren. Onderdak   

verlenen is niet toegelaten. 

 

De cilinders van de appartementssloten mogen niet vervangen worden. 

De dagelijks verantwoordelijke heeft altijd toegang tot de flat. Het personeel belast met de 

permanentie heeft toegang in geval van nood en vermoeden van een hulp- of een gevaarsituatie.  

 

Bij diefstal raden wij aan steeds aangifte te doen bij de politie. 

4.2 Leefmilieu en hygiëne 

 

De bewoners, bezoekers en personeel wordt gevraagd de rust in het gebouw niet te verstoren. 

Bij het gebruik van muziekinstrumenten, televisietoestellen en radio’s moet men er voortdurend op 

bedacht zijn de medebewoners geen hinder te berokkenen en vooral niet tijdens de uren waarop 

stilte wordt gevraagd. 

 

Volgende aspecten inzake netheid en de hygiëne dienen gerespecteerd te worden: 

• Er geldt een algemeen rookverbod, behalve in de privéruimte. Verluchten van de privéruimte 

mag niet via de deur die uitgeeft op de gemeenschappelijke gang.  

• Dagelijkse verluchting van de flat (minimum 15 minuten).  

• Zorgen voor orde en netheid van de gemeenschappelijke lokalen en van het eigen 

appartement. 

• Het is niet toegestaan om matten en persoonlijke spullen (zoals bv. rolstoelen, 

boodschappentrolleys) in de gangen en algemene delen te zetten 

• Het plaatsen van publiciteitsborden is niet toegestaan. 

• Het uitvoeren van schilderwerk op de terrassen is verboden. 

• Het uitkloppen van tapijten, matten, stofdoeken enz. op de terrassen, is niet toegestaan, dit 

kan wel gebeuren op de binnenplaats van de parking. 

• Verbod op het kappen van gaten in de muren van het appartement/ gebouw. 

• Verbod op het schilderen van schrijnwerk in het appartement, nl. omlijstingen van de 

binnendeuren en de plinten. 

• Huisdieren worden niet toegelaten in de serviceflats (uitzondering: kleine vissen of kleine 

vogels). 
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• De fietsen mogen enkel in de fietsenberging worden geplaatst en hiertoe mag enkel de 

toegangsdeur van de fietsenberging worden gebruikt. Fietsen worden niet toegelaten in de 

gangen van het gebouw. 

 

4.3 Richtlijnen met betrekking tot afval 

 

• Het buitengooien van allerlei afval en etensresten is strikt verboden. Sluikstorten kan 

doorgegeven worden aan de politie.  

• Deponeren van etensresten, vet, olie of frituurvet in gootstenen, afvoerleidingen of dakgoten 

is strikt verboden. Ontstoppings- of schoonmaakkosten ten gevolge  hiervan zullen aan de 

verantwoordelijke bewoner worden aangerekend.  

• Afval en vuilnis worden door de bewoners zoveel mogelijk gesorteerd en naar de 

• juiste container gebracht.  

• Afspraken en openingsuren van afvalophaling dienen strikt gerespecteerd te worden:  

o Restafval wordt door de bewoner verzameld in de restfractiezakken van de dienst 

ILVA, stad Aalst. 

o Deze zakken met restafval kunnen op werkdagen door de bewoners aan de container 

achtergelaten worden tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Deponeren van restafvalzakken 

tijdens weekends en op feestdagen moet vermeden worden. 

o Het personeel van het OCMW zal de zakken deponeren in de container.  

o PMD-afval wordt door de bewoner verzameld in de daartoe voorziene zakken van de 

dienst ILVA. Op elke zak vermeldt de bewoner zijn flatnummer. De bewoners van de 

serviceflats zetten deze goederen de dag vóór de omhaling op het ophalingspunt. 

o Papier en glas worden zoals bepaald door de dienst ILVA gesorteerd. De bewoners van 

de serviceflats zetten deze goederen de dag vóór de omhaling op het ophalingspunt. 

o Het is niet toegestaan om reclamefolders en andere briefwisseling in de inkomhallen 

achter te laten. 

 

4.4 Verzorging en dienstverlening 

 

Facultatief kan de bewoner beroep doen op vrij te kiezen gezins- en aanvullende thuiszorg, 

maaltijdbedeling, poetsdienst, verpleegkundige verzorging.  

De vrijheid van keuze van geneesheer wordt verzekerd. Het OCMW dient hiervan op de hoogte gesteld 

te worden. Het beroepsgeheim wordt door het OCMW strikt geëerbiedigd.
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4.5  Technische problemen en herstellingen 

 

Alle technische problemen en/of pannes, lekken in buizen of radiatoren, moeten de bewoners 

onverwijld signaleren aan de dagelijks verantwoordelijke, of bij afwezigheid aan het personeel van de 

serviceflats Kareeloven. 

 

In eerste instantie wordt het personeel van de eigen klusjesdienst ingeschakeld voor de 

herstellingswerken.  

 

Schade veroorzaakt door de bewoners zowel in gemeenschappelijke ruimten, liften, als in de flat, zal 

hersteld worden op kosten van alle bewoners, tenzij de verantwoordelijke gekend is. 

4.6 Domotica 

 

Elke bewoner is verplicht het domotica-systeem op de correcte manier te gebruiken. Zekeringen en 

elektronische ogen mogen niet uitgeschakeld of afgedekt worden. In geval van een verkeerdelijke 

noodoproep is de bewoner verplicht dit te melden aan de permanentie van het Woonzorgcentrum 

Mijlbeke (via de spreek-luisterverbinding), zodat onnodige verplaatsingen vermeden worden.   

In geval de bewoner  het domotica-systeem en het daaraan gekoppelde permanentiesysteem 

systematisch verkeerd gebruikt, kan de opnameovereenkomst stop gezet worden. 

4.7 Dienstverlenend personeel 

 

Naast de dagelijks verantwoordelijke stelt het OCMW nog een schoonmaakster tewerk, die zorgt voor 

het onderhoud van de gemeenschappelijke delen van het serviceflatgebouw en de permanentie. 

 

Met het oog op een goede leefsfeer, goede geest en verstandhouding moet het personeel met 

beleefdheid, eerbied en welwillendheid bejegend worden. De bewoners mogen geen opdrachten 

geven aan het personeel. 

 

Ook het personeel moet de bewoners met beleefdheid, eerbied en welwillendheid behandelen. 

 

Het is ten strengste verboden fooien en geschenken te geven aan personeelsleden. 

4.8 Permanentie 

 

Noodoproepen worden beantwoord en opgevolgd door de personeelsleden van woonzorgcentrum 

Mijlbeke. 

 

5 Inspraak en overleg 

 

Binnen de instelling functioneert een bewonersraad die minimaal éénmaal per trimester vergadert. 

Elke bewoner kan er in principe deel van uitmaken.  
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De bewonersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de dagelijks 

verantwoordelijke van de instelling over alle aangelegenheden die de algemene werking van de 

instelling betreffen. Van de vergaderingen wordt een verslag gemaakt, waarvan één exemplaar wordt 

overgemaakt aan de dagelijks verantwoordelijke. De dagelijks verantwoordelijke en het personeel 

kunnen uitgenodigd worden om de vergaderingen bij te wonen. 

 

Suggesties en bemerkingen en klachten kunnen door de bewoner of door de bewonersraad worden 

genoteerd in een register (klachtenboek). Aan de indiener wordt het gevolg dat gegeven wordt aan 

zijn suggestie, bemerking of klacht, meegedeeld. 

 

Het register en de verslagen worden op eenvoudige vraag ter inzage gegeven aan de bewonersraad. 

 

OCMW Aalst beschikt over een klachtenreglement. Klachten kunnen via eender welk kanaal 

aangebracht worden. Klachten worden dan onverwijld bezorgd aan de klachtencoördinator voor 

verder gevolg. 

 

6 Brandveiligheid 

 

Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen is het nodig dat de bewoners een heel bijzondere 

inspanning leveren om alles te vermijden wat brand en/of explosie kan opleveren o.a.: 

• De elektrische apparaten moeten voldoende veilig zijn; de toestellen kunnen als dusdanig 
aangezien worden zo zij in regel zijn met de Belgische normen of met aanvaarde normen.  

• De bewoner verleent zijn medewerking aan de periodieke controle van de toestellen 

eigendom van het OCMW (vb. boiler, …). Bij defect of beschadiging van snoeren, stekkers, 
stopcontacten, … , zal de bewoner het personeel onmiddellijk op de hoogte brengen. 

• Voor Tv-toestellen geldt in kader van de algemene veiligheid het volgende reglement: De 
bewoners mogen hun eigen toestel meebrengen. Er geldt een algemeen verbod op Tv-
toestellen met een beeldbuis. 

• Roken in bed en in lokalen waar een rookverbod geldt en asbakken ledigen in prullenmanden 
zijn handelingen die gemakkelijk tot brand kunnen leiden. Dit is dan ook verboden. 

 

De bewoners dienen zich vertrouwd te maken met de reddingstekens, en evenals met de 

evacuatiewegen waarlangs zij in geval van nood uit het gebouw kunnen ontkomen. 

 

   = groen  = wit  

 

.   

 

Plaats en richting van een uitgang die gewoonlijk door de in de richting aanwezige personen wordt 

gebruikt.  (Dit teken kan in een andere stand geplaatst zijn). 
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Richting van een nooduitgang naar links. (Een symmetrisch teken wordt gebruikt voor een 

nooduitgang naar rechts). 

  
Plaats van een nooduitgang (geplaatst boven de nooduitgang) 

 

De richtlijnen die men dient te volgen in geval van brand zijn duidelijk aangebracht op verschillende 

plaatsen in het gebouw. Bij brandoefeningen zullen de bewoners geholpen en begeleid worden om 

als dusdanig het geheel van reddingsoperaties en evacuatiemogelijkheden te begrijpen. 

 

Wat bij brand? 

 

WEES KALM EN GEEN PANIEK 

 

Bij brand op uw kamer: 

• verlaat onmiddellijk de kamer 

• doe de deur van uw kamer dicht 

• verwittig onmiddellijk de permanentie. 

 

Bij brandalarm: 

• verlaat onmiddellijk uw kamer 

• volg de pictogrammen, hetzij de pictogram die de uitgang aanwijst of de pictogram die naar 

de nooduitgang wijst 

• bij het afdalen van een trap drum niet, kom kalm de trappen af, geef desnoods elkaar een arm 

of een hand … 

 

7 Verzekeringen 

 

Gedurende de hele duurtijd van zijn verblijf zal de inboedel van de bewoner verzekerd zijn door een 

brandverzekering van het OCMW Aalst en dit conform het bedrag vermeld in de polis van voornoemde 

verzekering.  

 

Gedurende de hele duurtijd van zijn verblijf zal de bewoner verzekerd zijn voor burgerlijke 

aansprakelijkheid door een verzekering van het OCMW Aalst en dit conform de bepalingen vermeld in 

de polis van voornoemde verzekering.  

 

De bewoner kan ten persoonlijke titel zich nog bijkomend verzekeren.   
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8 Beheer van gelden en/of goederen 

 

De bewoner mag in geen geval bij opneming, noch nadien verplicht worden het beheer van zijn 

gelden en/of goederen of het bewaren ervan aan de inrichting, een beheerder van de inrichting, de 

dagelijks verantwoordelijke of een personeelslid toe te vertrouwen. 

Uitzonderingen hierop gebeuren conform de vigerende regelgeving. 

 

9 Kennisgeving van het reglement 

Alle bewoners gaan de verbintenis aan de voorschriften van dit reglement en de toepassingsmaatregelen ervan 

na te leven. 

 

Eén exemplaar van het reglement wordt tegen ontvangstbewijs, dat als akkoordverklaring geldt, aan elke 

bewoner ter hand gesteld bij zijn opneming in het serviceflatgebouw. 

 

Dit reglement is vastgesteld door en kan gewijzigd worden bij beslissing van de Raad voor Maatschappelijk 

Welzijn. 

 

Het onderhavig reglement werd vastgesteld door de Raad van het OCMW dd. 14.10.2014 

 

Namens de Raad van het OCMW 

 

i.o.v. de algemeen directeur, Wim Leerman  

 

 

 

 

 

 

 

Christiane De Kempeneer  Sarah Smeyers 

Directeur wd. Ouderenzorg  Voorzitter 


