
Reglement Afwijkende bijdrage DGAT 

 

Art.1  De Aanvrager 

De afwijkende bijdrage kan worden toegekend aan bestaande cliënten van de dienst gezinszorg, én 

aan nieuwe cliënten na sociaal onderzoek. 

Art.2  De Aanvraag 

De aanvraag betreft enerzijds een afwijking op de bijdrage na overlijden van de partner, anderzijds 

een afwijkende bijdrage voor kraamzorg. 

Overlijden van de partner 

Wanneer gezinszorg werd opgestart bij een koppel en één van beide partners komt te overlijden, 

wordt standaard een huisbezoek gepland. Op dat ogenblik wordt een sociaal onderzoek gevoerd 

inclusief een herberekening van de gebruikersbijdrage. Omwille van herberekeningen van o.a. 

pensioen of uitkeringen door andere diensten, en de tijd die dit in beslag neemt, is het niet 

aangewezen om op het moment van de herberekening het gekende inkomen als basis te nemen voor 

de berekening van de gebruikersbijdrage.  

Kraamzorg 

Onder kraamzorg wordt verstaan: gezinszorg voor moeder, kind of gezin in de periode van een 

maand voor de vermoedelijke bevallingsdatum, tot drie maanden na de bevalling. 

Aanvragen kraamzorg gebeuren volgens de normale werkwijze waarbij een huisbezoek en een 

sociaal onderzoek wordt gepland. Er wordt geen beoordeling tot zelfvermogen gemaakt omwille van 

de aard van de hulpverlening. 

 

Art.3  Afwijkende bijdrage overlijden partner 

Wanneer een herberekening van de gebruikersbijdrage gebeurt naar aanleiding van het overlijden 

van een partner, wordt geen rekening gehouden met het op dat moment gekende inkomen. In 

afwachting van de nieuwe inkomensgegevens wordt de gebruikersbijdrage bepaald op 80% van het 

huidige gezinsinkomen. Eens de nieuwe inkomensgegevens zijn gekend, wordt de bijdrage definitief 

herrekend.  

 

Art. 4 Afwijkende bijdrage kraamzorg 

Wanneer een berekening van de gebruikersbijdrage gebeurt naar aanleiding van een aanvraag 

kraamzorg, kan deze bijdrage maximum 9,00 euro bedragen. Indien uit de berekening blijkt dat de 

gebruikersbijdrage lager is dan 9,00 euro, dan wordt de lagere bijdrage toegepast. 

 

Art. 5 Kennisgeving 

Bij toepassing van een afwijkende bijdrage in één van bovenstaande gevallen, wordt het Bijzonder 

Comité van de Sociale Dienst daar de eerstvolgende zitting van in kennis gebracht. 


