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Onderwerp

Reglement inzake de terugbetaling van kosten in de ambulante zorg ter
bevordering van de geestelijke gezondheid voor Bilzenaren met een
beperkt budget

BEVOEGDHEID EN JURIDISCH KADER
Art. 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.
KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de doelgroep van de
Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd bij KB van 3 juli 2020.
Omzendbrief betreffende de wet van 7 oktober 2020 tot wijziging van het KB van 13 mei 2020
houdende het invoeren van een subsidie Covid-19 voor de doelgroep van de Openbare Centra voor
Maatschappelijk Welzijn.
Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve
gezondheidsmaatregelen.
Koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een kwetsbare
situatie ingevolge de COVID-19 crisis.
Omzendbrief van 26 maart 2021 betreffende de te verlenen steun aan jongeren en studenten in het
kader van de COVID-19 crisis – Maatregelen Zoom 18/25.
FEITELIJKE CONTEXT
De federale overheid stelt de OCMW’s extra middelen ter beschikking voor de bestrijding van de
gevolgen van COVID-19 pandemie. De verschillende toelagen dienen te worden gebruikt in de
periode voor 31 december 2021.

Doorheen de pandemie hebben we geleerd dat naast economische gevolgen er grote noden zijn
rond de psychische gezondheid van burgers. Deze noden waren er al voorheen maar krijgen een
gezicht tijdens deze crisis. Het draagvlak groeit dan ook om meer in te zetten op preventieve en
curatieve geestelijke gezondheidszorg. In Bilzen is dat niet anders.
Door de bijkomende middelen kunnen we extra ruimte vrij maken voor de geestelijke
gezondheidszorg. We wensen een lokaal terugbetalingssysteem op te zetten voor consultaties bij
psychologen en andere therapeuten, aanvullend op de bestaande terugbetalingssystemen bij de
mutualiteiten of verzekeringsfondsen. Met dit gegeven willen we de drempel naar ambulante
geestelijke gezondheidszorg verlagen voor Bilzenaren met een beperkt budget.
MOTIVERING
De federale overheid kende het OCMW van Bilzen middelen toe voor individuele steun voor
OCMW-gebruikers, jongeren en studenten, en voor preventieve maatregelen in de geestelijke
gezondheidszorg.
De aandacht voor en noodzaak tot meer inzet(ten) op preventieve en curatieve geestelijke
gezondheidszorg tijdens de pandemie.
De bijkomende federale middelen geven ons de kans om te in te zetten op een lokaal
terugbetalingssysteem voor ambulante geestelijke gezondheidszorg voor burgers met een
beperkt budget.
FINANCIELE ASPECTEN
Dit project wordt geraamd op een kost van € 15.000,00. De middelen zijn voorzien voor jongeren en
studenten op ACT 146 0900-01 6483004 (€12149,00), voor andere leeftijdscategorieën (op
6141001 (€ 12.048,00) en kan indien nodig aangevuld worden met de resterend budget van de
federale COVID-middelen (resterend € 72.300) op 6483003, binnen de goed te keuren
budgetwijziging van het OCMW. Het betreft middelen volledig betoelaagd door de federale overheid.
BESLISSING
Art. 1 De OCMW-raad stelt dat de voorziene middelen van de federale overheid voor de
bestrijding van de gevolgen van de COVID-crisis gedeeltelijk worden aangewend voor
een terugbetalingssysteem ter bevordering van de geestelijke gezondheidszorg voor
mensen met een beperkt budget.
Art. 2 De OCMW-raad keurt volgend reglement goed betreffende de tussenkomst in de kosten
van ambulante zorg in de geestelijke gezondheidszorg.
Reglement inzake de terugbetaling van kosten in de ambulante zorg ter bevordering van
de geestelijke gezondheid voor Bilzenaren met een beperkt budget
Gedurende de periode van de Coronapandemie en binnen de grenzen van de toegekende
subsidies wil het OCMW van Bilzen met een lokaal terugbetalingssysteem financieel
tussenkomen in de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor mensen met een beperkt budget
Toepassingsperiode
Art. 1

Dit reglement is van toepassing van na goedkeuring tot en met 31 december 2021, dit is de
periode waarin de besteding dient te gebeuren van de ter beschikking gestelde middelen in
volgende besluiten:

-

-

-

KB van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie COVID-19 voor de
doelgroep van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn gewijzigd bij KB van
3 juli 2020.
Koninklijk besluit van 24 december 2020 houdende maatregelen ter bevordering van het
psychologisch welzijn van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn en ter verbetering van de toepassing van de preventieve
gezondheidsmaatregelen
Koninklijk besluit van 3 maart 2021 ter ondersteuning van jongeren en studenten in een
kwetsbare situatie ingevolge de COVID-19 crisis

Rechthebbenden
Art. 2

De rechthebbenden behoren worden beschouwd tot de doelgroep van het OCMW gezien
zij genieten van een recht op verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen. Dit
recht toont een kwetsbaarheid aan op basis van inkomen en hoedanigheid. Dit recht is
objectief vast te stellen door de mutualiteiten.

Art. 3

De rechthebbenden moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van Stad Bilzen.

Art. 4

De tussenkomst wordt toegekend na een sociaal en financieel onderzoek waaruit blijkt
dat de aanvrager bijkomende kosten heeft gehad naar aanleiding van de pandemie.

Art. 5

Onder een sociaal en financieel onderzoek verstaan we een ondertekening van een
document waarin de rechthebbende verklaart bijkomende kosten te hebben gehad naar
aanleiding van de pandemie. Een bewijs van het recht op verhoogde tegemoetkoming voor
gezondheidszorgen van de mutualiteit en het betaalbewijs van de ambulante therapiesessie
dienen als bijkomende en verplichte bewijsstukken. Indien de therapiesessie niet bij een
erkende psycholoog of orthopedagoog plaats heeft gevonden dan dient u eveneens een
specifieke doorverwijzing van een arts toe te voegen als zijnde een bewijs van de ambulante
zorgnood en de kwaliteit van de zorgverlener. De doorverwijzing dient dus melding te maken
van de naam van de specifieke zorgverlener waarnaar de arts doorverwijst.
Er zal in de contacten die kaderen binnen deze aanvraag worden ingezet op kennisgeving
en toekenning van rechten die mogelijks kunnen worden uitgeput. Mocht hierover verdere
info nodig zijn dan kan de rechthebbende maximale ondersteuning krijgen bij het OCMW.

Art. 6

De tegemoetkoming geldt niet voor zittingen:
-

-

Art. 7

in een verzorgingsinstelling;
in centra voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor leerlingenbegeleiding,
revalidatiecentra, Kind & Gezin, het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap, diensten Maatschappelijk Werk, onderwijsinstellingen, justitieel welzijnswerk
of bijzondere jeugdbijstand;
waarbij de patiënt niet aanwezig is of geen contact heeft via een online beveiligd
communicatiekanaal.

Personen waarvan het OCMW de gezins- en inkomenssituatie reeds kent, zullen niet
onderworpen worden aan een sociaal en financieel onderzoek, met name:
-

personen die in budgetbeheer/begeleiding zijn bij het OCMW
personen die in een procedure van collectieve schuldenregeling zitten
personen die een leefloon of een financiële steun equivalent leefloon genieten.

Art. 8

Personen, die in het kader van de organieke OCMW-wet enkel recht hebben op een
dringende medische hulp, komen niet in aanmerking voor deze tussenkomst.

Art. 9

De uiterlijke indieningsdatum van het aanvraagformulier met de verplichte bewijsstukken is
30 november 2021. Indien de verplichte stukken op deze datum niet allemaal binnen zijn kan
de aanvraag niet in aanmerking worden genomen.

Uitvoering
Art. 10 De tussenkomst bedraagt maximaal € 30 per sessie. De tussenkomsten die mogelijk zijn bij
mutualiteiten en verzekeringsfondsen dienen eerst te worden aangewend. De toelage kan
aanvullend zijn op een reeds andere toelage zolang er een eigen aandeel blijft behouden
van € 4 (gebaseerd op besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2012 betreffende de
bepaling van de patiëntbijdrage in de centra voor geestelijke gezondheidszorg). Je kan
maximaal een tussenkomst krijgen voor 2 sessies per maand.
Art. 11 Een afwijking op deze regels dient voorafgegaan te worden van uitgebreider sociaal
onderzoek door een maatschappelijk werker van OCMW van Bilzen en voorgelegd worden
aan het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.
Art. 12 Het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst zal de stukken ten laatste beoordelen op de
laatste zitting van 2021. De betaling van de tussenkomst zal bijgevolg ten laatste in
december 2021 worden uitgevoerd.
Art. 13 Dit reglement treedt in werking op de vijfde dag na de bekendmaking ervan op de website
van de gemeente conform art. 288 over het lokaal bestuur.
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