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OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 
Sociale dienst       Tel. 055/460 640 
         Fax. 055/460 659 
Meerspoort,30 - 9700 OUDENAARDE 
 
___________________________________________________________ 

 
REGLEMENT NOODOPROEPSYSTEEM TEN BEHOEVE VAN ZELFSTANDIG 

WONENDE BEJAARDEN   -  Raad 2/2/1995 
 

 
HOOFDSTUK I – Het Personenalarmsysteem 
 
Artikel 1: Binnen de grenzen van de begrotingskredieten stelt het O.C.M.W. Oudenaarde 

een personenalarmsysteem ter beschikking van iedere inwoner van de stad die 
voldoet aan criteria omschreven in artikel 5. 

 
Artikel 2: De apparatuur, die door het O.C.M.W. ter beschikking gesteld wordt bestaat uit 

individuele noodoproeptoestellen. 
 
Artikel 3: De ter beschikking gesteld apparatuur blijft steeds eigendom van het O.C.M.W.. 
 
Artikel 4: De Centrale Post bevindt zich in Brussel. 
 
HOOFDSTUK II – Aanvragen en rechthebbenden 
 
Artikel 5: 
 

§1 Ieder persoon, die voldoet aan de in §2 vermelde criteria en wiens aanvraag wordt 
goedgekeurd door Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, kan aanspraak maken op 
de in artikel 2 omschreven apparatuur. 

 
§2 Om in aanmerking te komen voor het huren van een personenalarmtoestel, moet(en) 

de aanvrager(s): 
1. Voldoen aan tenminste één van volgende criteria: 

a) op lokomotorisch gebied dermate valide zijn, dat zij niet in staat zijn alleen 
recht te komen, wanneer zij op de grond liggen 

b) frequent vallen, waardoor verschillende breuken werden opgelopen al dan niet 
met hospitalisatie tot gevolg 

c) moeilijk de woning kunnen verlaten zonder hulp van derden, terwijl deze hulp 
slechts incidenteel verzekerd is 

d) ofschoon niet behorend tot een van de drie bovengenoemde categorieën, toch 
nood hebben aan een alarmsysteem om zelfstandig  te kunnen wonen 

 
2. Mentaal fit zijn, een minimum aan oriëntatie hebben in tijd en ruimte, dit wil zeg-

gen, bijvoorbeeld volgens de Gestandaardiseerde Mini-Mental State Examination 
ten minste een score van 18/30 halen  

 
3. Alleen wonen of samen met een persoon, die niet in staat is hulp te bieden 

 
Artikel 6: De aanvraag gebeurt door middel van het speciaal daarvoor ontworpen formulier 

(Bijlage 1) dat kan bekomen worden bij de sociale dienst van het O.C.M.W., 
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Meerspoort,30, 9700 Oudenaarde. Samen met de aanvraag wordt een ‘verkla-
ring van de huisarts’ bezorgd volgens het bij dit reglement gevoegd model (Bij-
lage 2). 

 
Artikel 7: De aanvragen worden gecentraliseerd bij de sociale dienst van het O.C.M.W., 

waarna een sociaal onderzoek wordt uitgevoerd door een maatschappelijk wer-
ker. Van elke aanvraag wordt een dossier samengesteld, omvattende het aan-
vraagformulier, de verklaring van de huisarts en de verklaring betreffende de in-
komsten (Bijlage 3). 

 
Artikel 8: De maatschappelijk werker onderwerpt het in artikel 7 vermeld dossier, samen 

met zijn/haar advies aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst, die de 
uiteindelijke beslissing neemt. 

 
Artikel 9: Het personenalarmtoestel, dat ingevolge beslissing van het Bijzonder Comité 

voor de sociale dienst werd toegewezen, wordt bij belanghebbende slechts ge-
installeerd mits ondertekening van de huur overeenkomst, naar bijgevoegd mo-
del (Bijlage 4). 

 
Artikel 10: Het in het Hoofdstuk I omschreven alarmsysteem wordt uitsluitend voor per-

soonlijk gebruik ter beschikking gesteld van individuen en kan dienvolgens niet 
toegewezen worden aan openbare of private diensten, instellingen of organisa-
ties. 

 
HOOFDSTUK III – Gebruik 
 
Artikel 11: De persoon die een alarmtoestel ter beschikking heeft, gebruikt dit als goede 

huisvader en mag het slechts aanwenden in noodsituaties. Noodsituaties zijn 
omstandigheden, waarin onmiddellijke hulpverlening een dringende noodzaak 
is en dit zowel in aangelegenheden van fysieke als van psychische aard. 

 
Artikel 12: De in artikel 2 omschreven apparatuur wordt uitsluitend gebruikt door personen 

aan wie dit apparaat is toegekend of om hulp te vragen voor deze persoon. Zij 
mag door de gebruiker onder geen enkel beding onderverhuurd worden of ter 
beschikking gesteld worden van derden. 

 
Artikel 13: Bij technisch defect van het alarmtoestel vallen de herstellingskosten ten laste 

van het O.C.M.W.. Indien het defect duidelijk te wijten is aan het slordig gebruik 
van de installatie, kunnen de herstelkosten geheel of gedeeltelijk aangerekend 
worden aan de gebruiker. 

 
Artikel 14: Bij verlies van de zender zullen de kosten voor de aankoop van een nieuwe 

zender aangerekend worden aan de gebruiker. De gebruiker dient een verkla-
ring van verlies te ondertekenen. 

 
Artikel 15: De Centrale dient in de mogelijkheid te zijn toegang te hebben tot de woning 

van ieder aangesloten persoon. Hierover zullen met de gebruiker concrete af-
spraken gemaakt worden. 
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HOOFDSTUK IV – Huurprijs 
 
Artikel 16: 
 

§1 Elke gebruiker, met wie het O.C.M.W. een huurovereenkomst heeft afgesloten, is 
een maandelijkse huur verschuldigd voor het alarmtoestel. 

 
§2 Het bedrag van de maandelijkse huur wordt overeenkomstig de in artikel 17 vermel-

de schaal vastgesteld in functie van het maandelijks gezinsinkomen. De huurprijs is 
ondeelbaar, dit wil zeggen, dat elke begonnen maand volledig verschuldigd is. 

 
§ 3 Onder maandelijks gezinsinkomen wordt verstaan het inkomen van de maand, die 

voorafgaat aan de datum van het sociaal onderzoek. Voor de bepaling van de omvang 
van het in aanmerking te nemen maandelijkse inkomen, gelden de principes die van 
toepassing zijn in het kader van de leefloonwetgeving. 

 
§4 De aanvrager dient een verklaring op eer in te vullen en te ondertekenen waaruit het 

maandelijkse inkomen blijkt (Bijlage 3). 
 

§5 Elke wijziging van het inkomen dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan het 
O.C.M.W.. 

 
§6 De maatschappelijk werker is gemachtigd om het maandelijks inkomen na te kijken 

(pensioenfiche, huurovereenkomst, en dergelijke). 
 
Artikel 17:  
 

§1 De schaal van de huurprijzen wordt vastgesteld overeenkomstig bijgevoegd model 
(Bijlage 5). 

 
§2 De huurprijzen worden aangepast telkens wanneer de sociale vergoedingen worden 

geïndexeerd. 
 

§3 De huurprijs dient maandelijks en vooraf vereffend te worden door storting of over-
schrijving van het verschuldigde bedrag op rekeningnr. BE62 0910 009404161 van het 
O.C.M.W. Oudenaarde, Meerspoort,30, 9700 Oudenaarde, met vermelding: periode, 
naam en adres alsmede de reden van betaling. 

 


