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NIEUWSBRIEF 32 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2018 

Seniorenraad formuleert  

100 beleidsaanbevelingen 
 

Volgend jaar in oktober gaan we opnieuw naar de stembus en stilaan worden de politieke 

partijen wat zenuwachtig. Ze moeten zorgen voor een voltallige lijst met een mooie spreiding 

tussen mannen en vrouwen (hier en daar misschien ook een senior), ze moeten de interne 

ambities kanaliseren en ze moeten ook nog eens gaan denken aan een verkiezingspro-

gramma. Als oudere burgers zijn we bijzonder geïnteresseerd welke de engagementen 

zullen zijn voor de volgende legislatuur en of er wel voldoende aandacht zal gaan naar een 

leeftijdsvriendelijk beleid. De seniorenraad van Oudenaarde wil een beetje helpen en heeft 

zopas aan de lokale partijvoorzitters een lijstje bezorgd met 100 beleidsaanbevelingen. 

Tegen het einde van dit jaar zouden we graag vernemen of men die aanbevelingen zal 

meenemen in het verkiezingsprogramma.   

 
 

Een ASSISTENTIEWONING,  ja of neen  ? 
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Sinds 1 januari 2013 vervangen assistentiewoningen de vroegere serviceflats.  

Ze worden momenteel volop gebouwd. En steeds weer worden we overdonderd 

(voornamelijk vanuit de commerciële sector die blijkbaar geld geroken heeft) met luxueuze 

folders en uitnodigingen voor opendeurdagen. En de ene keer worden wij aangesproken als 

investeerders en de andere keer als potentiële bewoners/huurders. 

Het is zeker niet gemakkelijk om met kennis van zaken door de bomen het bos nog te 

kunnen zien.  

Laten we alvast erop hameren dat enkel de erkende assistentiewoningen onze aandacht 

verdienen. 

Erkende assistentiewoningen zijn assistentiewoningen die volledig voldoen aan de 

bepalingen van het woonzorgdecreet, uitgevaardigd door de Vlaamse Regering in 2013. 

 

Elke groep van assistentiewoningen kan een erkenning aanvragen bij het Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid, maar is daar niet toe verplicht. 

Een niet-erkende groep van assistentiewoningen moet zich wel aanmelden bij Zorg en 

Gezondheid. 

 

De erkenning van een groep van assistentiewoningen is sedert 2013 volstrekt facultatief. 

Initiatiefnemers kunnen dus vrij beslissen om al dan niet een erkenning aan te vragen. De 

Vlaamse regering wil via de erkenning een groep van assistentiewoningen die een bepaalde 

zorg- en kwaliteitsgarantie biedt onderscheiden van niet-erkende groepen. Maar het 

onderscheid werkt heel verwarrend en het zou dus beter zijn om terug naar een verplichte 

erkenning te gaan. 

Het Vlaams Besluit over de groepen van assistentiewoningen bepaalt duidelijk de 

erkenningsvoorwaarden waaruit een erkende groep van assistentiewoningen ten minste 

moet bestaan, :. 

 

1. aangepaste huisvesting met de nodige voorzieningen op vlak van welzijn en veiligheid; 

2. ouderenzorg die op maat en op verzoek van de bewoner kan worden aangeboden; 

3. het scheppen van voorwaarden tot sociale netwerkvorming; 

4. het verzekeren van 24u/24 crisiszorg; crisiszorg is de zorg die onmiddellijk moet   worden  

geboden in geval van een noodsituatie die niet vooraf kon worden ingeschat. Bij een 

noodoproep door een bewoner, wordt onmiddellijk contact opgenomen met die bewoner en, 

als dat nodig is, zal er een interventie plaatsvinden in de assistentiewoning; 

 5. het verzekeren van overbruggingszorg; overbruggingszorg is aangepaste zorg die 

aansluit op de crisiszorg en die gedurende een korte periode wordt verstrekt in afwachting 

dat de zorg wordt verleend die de bewoner zelf heeft gekozen; 

 6. aanwezigheid van woonassistentie; in elke groep van assistentiewoningen moet er een 

woonassistent zijn; overdag en ’s nachts moet er altijd iemand ter beschikking zijn die 

onmiddellijk elke oproep van een bewoner kan beantwoorden en die onmiddellijk naar de 

bewoner kan gaan als uit het contact met de bewoner blijkt dat dit nodig is; 

 7. het hebben van een gebruikersraad; 

 8. een interne afsprakennota met betrekking tot de praktische inlichtingen en afspraken van 

toepassing op het verblijf in de assistentiewoning wordt bij de ondertekening van de 

opnameovereenkomst, aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger toegelicht en overhandigd.  
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Voor de investeerder kan een erkenning fiscale voordelen opleveren, als de groep ook 

voldoet aan voorwaarden van de fiscale regelgeving. Die voordelen zijn onder meer: 

 

- verlaging van het Btw-tarief (12 % ipv 21) voor handelingen die verband houden met  

   infrastructuurwerken (bouwen, verbouwen, uitbreiden, ...); 

- vrijstelling van Btw voor diensten en leveringen van goederen 

- vrijstelling van onroerende voorheffing. 

Twee bemerkingen betreffende de Btw-verlaging. De aankoop van een assistentiewoning is 

dikwijls hoger dan deze van een gewoon appartement en als de uitbater zijn erkenning 

verliest of de uitbating stopzet kan het BTW verschil tot 15 jaar na de uitvoering van de 

werken teruggevorderd worden. 

 

CHECKLIST 

Geïnteresseerden in een assistentiewoning kunnen met een checklist op pad om te 

beoordelen of de assistentiewoning die ze op het oog hebben voldoet aan de 

erkenningsnormen van de Vlaamse overheid. Op www.checkassistentiewoning.be vinden 

potentiële huurders en kopers die checklist met aandachtspunten. 
De website biedt ook een overzicht van de erkende voorzieningen, voorbeelddocumenten 

van overeenkomsten, een verklarende woordenlijst en andere nuttige info. 

 

CONCLUSIE 

Een erkende assistentiewoning kan een oplossing bieden voor mensen met een 

zorgbehoefte maar men mag zeker niet te snel beslissen. Weeg een en ander goed af. In 

veel gevallen laten de huidige mogelijkheden inzake thuiszorgdiensten immers toe om lang 

in de eigen vertrouwde omgeving  te blijven. Ga in elk geval zorgvuldig na welke 

kwaliteitsnormen er in een assistentiewoning gehanteerd worden en let uiteraard ook eens 

op de betaalbaarheid.  

 

 

 

 

 

 

In onze stedelijke seniorenraad is er ruimte zowel voor afgevaardigden van de erkende 

ouderenverenigingen als voor senioren die zich, los van het verenigingsverband,  willen 

inzetten voor de belangen van de ouderenpopulatie.  

Alle mandaten in de seniorenraad verstrijken op 31 december 2017. 

Dit is een oproep tot alle niet-georganiseerde 55-plussers om blijk te geven van hun 

bereidheid om mee te werken. 

INSPRAAK 

VOOR ALLE SENIOREN 
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Stuur uw schriftelijke en gemotiveerde kandidatuur binnen bij het secretariaat van de 

seniorenraad Herlinde Vanwynsberghe, Sociaal Huis Meerspoort 30 9700 Oudenaarde of 

hvw@ocmwoudenaarde.be  en doe dat voor 30 september 2017. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   
 

In het huishouden komen we regelmatig in contact met allerlei huishoudelijke producten. Bij 

een verkeerd gebruik van deze producten kunnen schadelijke dampen vrijkomen. Elk jaar 

gebeuren in België meer dan 10.000 ongevallen met huishoudelijke producten, waarvan de 

helft met kinderen. 

 

Vaak kun je het gebruik van deze gevaarlijke producten vermijden. Haal ze alleen in huis als 

dit echt nodig is. Stel je de vraag of er geen alternatieven zijn. Heb je het gevaarlijk product 

toch nodig? Neem dan enkele voorzorgsmaatregelen zodat je het in alle veiligheid kunt 

gebruiken.  

 

  

De seniorenraad van Oudenaarde organiseert tijdens de 

Ouderenweek van dit jaar een quiz, die zich richt tot de 

55plussers uit de regio. 

 

Noteer alvast de datum : donderdag 23 november 2017 

Meer info volgt.

 

Veilig werken met huishoudelijke 

producten 

mailto:hvw@ocmwoudenaarde.be
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Hoe voorkom je ongelukken? 

 

    - Lees zorgvuldig het etiket, ook de kleine letters, voor je het product gebruikt. 

    - Volg steeds de voorgeschreven richtlijnen voor het gebruik van het product. 

    - Doe altijd de dop op de fles of sluit de verpakking. Ook tijdens het gebruik! 

    - Bewaar huishoudproducten buiten het bereik van kinderen. 

    - Gebruik de producten in afwezigheid van kinderen. 

    - Draag aangepaste bescherming, zoals handschoenen, masker, enz. 

    - Meng bijtende producten nooit met andere producten. 

    - Verlucht goed en werk met een open venster 

    - Eet, drink of rook niet terwijl je het product gebruikt. 

    - Hou ontvlambare producten uit de buurt van vuur of warmtebronnen.  

    - Bewaar de producten steeds in de oorspronkelijke verpakking.  

 

En wat bij een ongeluk ? 

 

 Bel het Antigifcentrum (070 245 245 (gratis), indien niet bereikbaar 02 264 96 30 

(normaal tarief)) of uw huisarts. Bij levensbedreigende situaties, bel steeds het 

Europees noodnummer 112. 

 Wacht bij een ongeval niet op ziekteverschijnselen alvorens het Antigifcentrum te 

bellen. 

 Laat het slachtoffer niet braken. 

 Geen melk toedienen, melk is geen tegengif. 

 Bij contact met ogen of huid: spoel langdurig met lauw, stromend water. 

 Bij inademing: verplaats de persoon uit de ruimte. 

 

Voor een snelle en efficiënte reactie bij een ongeluk met een gevaarlijk product, is het nodig 

dat je weet welk product je juist hebt gebruikt. Hou de verpakking of het etiket van het 

product binnen handbereik om de nodige informatie bij de hand te hebben. 
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De vergrijzing  weegt steeds zwaarder op de sociale 

zekerheid. In 5 jaar tijd zijn de pensioenuitgaven met 7,3 

miljard euro toegenomen tot 44,2 miljard euro dit jaar. De 

pensioenkosten vertegenwoordigen nu al 10,2 procent van 

het bruto binnenlands product (bbp). Dat is met andere 

woorden een tiende van de totale waarde die de Belgische 

economie produceert in een jaar. Tien jaar geleden bedroeg 

het pensioenaandeel 8,6 procent van het bbp, terwijl de 

Studiecommissie voor de Vergrijzing verwacht dat tegen 

2020 al 11 procent van ons bbp besteed zal worden aan 

pensioenen. 


