
ZORG- EN VERBLIJFSOVEREENKOMST 

OPENBAAR PSYCHIATRISCH VERZORGINGSTEHUIS 

TUSSEN 

OPZC Rekem — PVT, Daalbroekstraat 106 te 3621 Rekem 

vertegenwoordigd door de heer K.Pesout, coördinator PVT, 

- hierna genoemd het “OPZC Rekem” - 

en 

Hebbende als rijksregisternummer… onee en eneen ven ene een veneer eenen eveneens ens envenvenv evene 

- hierna genoemd de “zorgvrager” - 

(Indien van toepassing) voor wat het aangaan en de uitvoering van deze overeenkomst betreft 

en voor zover de bewoner niet meer handelingsbekwaam is, vertegenwoordigdt door de 

heer/mevrouw ….……n eene even eveveeveevereenee veen ve verve erve ve veen eenen neven 

- hierna genoemd de “vertegenwoordiger”- 

(Indien van toepassing) hebbende als voorlopig bewindvoerder de heer/mevrouw 

- hierna genoemd de “voorlopig bewindvoerder”- ° 

  

1 Artikel 14 Sl van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt. 

3 Indien het mandaat van de voorlopig bewindvoerder wordt beëindigd dient deze het OPZC Rekem hiervan zo 
spoedig mogelijk in kennis te stellen. 
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WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: 

De zorgvrager wenst, in het kader van de zorgverlening, een beroep te doen op de herstel- 

ondersteunende zorg van het PVT OPZC Rekem. De overeenkomst betreft de opneming en het verblijf 

van de zorgvrager in het Psychiatrisch Verzorgingstehuis van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum 

te Rekem. 

PVT OPZC Rekem voert haar activiteiten uit in overeenstemming met de voorwaarden bepaald in het 

Besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2018, dat onder meer de erkenningsvoorwaarden voor 

een psychiatrisch verzorgingstehuis regelt. 

WORDT HETVOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST 

De overeenkomst betreft de opneming en het verblijf van de zorgvrager in het Psychiatrisch 

Verzorgingstehuis van het OPZC Rekem. 

Art 1.1 Het OPZC Rekem verstrekt de zorgvrager 

met ingang van … … … Ln Loonen huisvesting, alsook de gebruikelijke huishoudelijke- en 

woonverzorging. 

Onverminderd de bepalingen van artikel 6.4 voorziet het OPZC Rekem bovendien ook in 

verpleegkundige, paramedische, farmaceutische en medische zorgen die de gezondheidstoestand 

vereisen en verstrekt ze herstel ondersteunende zorg. 

Art 1.2 Elke aanvraag tot opname wordt individueel onderzocht. Het OPZC Rekem verzamelt hiervoor 

alle noodzakelijke informatie. Dit gebeurt steeds in overleg met de zorgvrager of zijn 

vertegenwoordiger en met inachtneming van de privacy en het medisch beroepsgeheim. 

Zorg- en verblijfsovereenkomst Psychiatrisch Verzorgingstehuis — OPZC Rekem 

pag. 2 van 16 — opnemingsprijs vanaf O1 01 2023 

 



2. AANVANG - DUUR - OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST 

Art. 2.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. Deze overeenkomst gaat in op de 

datum zoals in Art. 1.l omschreven en wordt gesloten voor zolang de zorg duurt. 

De eerste 30 dagen van het verblijf gelden als proefperiode. 

Opmerking: de verblijfsduur in een PVT is zolang als nodig, maar ook niet langer. Wanneer de 

omstandigheden veranderen, zal met de zorgvrager en zijn/haar familie gezocht worden naar 

een meer aangepaste woonomgeving. 

Art. 2.2 De overeenkomst kan beëindigd worden in onderling akkoord tussen de partijen, bij opzeg van 

één van de partijen of bij het overlijden van de zorgvrager. 

Art. 2.3 Elke partij heeft op elk moment het recht om deze overeenkomst op te zeggen met een 

aangetekende brief of tegen afgiftebewijs en op voorwaarde dat ze de opzegtermijn naleeft 

e Indien de zorgvrager tijdens de proefperiode van 30 dagen, de overeenkomst wil opzeggen, 

geldt er een opzegtermijn van 7 dagen. Wanneer PVT de opzeg doet binnen de proefperiode van 

30 dagen, geldt er een opzegtermijn van 30 dagen. 

e Na de proefperiode van 30 dagen: 

o Geldt een opzegtermijn van 30 dagen als de zorgvrager het verblijf stopzet. 

o Geldt een opzegtermijn van 60 dagen wanneer het PVT de verblijfsovereenkomst opzegt 

en de behandelende psychiater een overplaatsing naar een meer gepaste voorziening 

nodig vindt. Het PVT zal dan in overleg met de zorgvrager, instaan voor de verwijzing 

en vlotte overgang naar een passend verblijf en indien nodig de opzegtermijn verlengen. 

o Geldt een opzegtermijn van 30 dagen als het PVT de verblijfsovereenkomst opzegt en 

het beleid vindt dat de zorgvrager de begeleiding in ernstige mate verhindert of ernstig 

storend is voor de andere zorgvragers. Dit is zeker het geval bij herhaald misbruik van 

  

> Uitgezonderd voor bepaalde juridische statuten ( bijvoorbeeld: gedwongen opname, internering, ) 
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alcohol en medicatie, drugs, agressie of een ander misdrijf volgens het Belgisch recht. 

Het PVT zal de zorgvrager in dat geval minstens |l maand voor de opzegging een 

schriftelijke aanmaning bezorgen die de tekortkomingen opsomt en met aandrang vraagt 

om het storende gedrag aan te passen. Het PVT zal dan, in overleg met de zorgvrager, 

instaan voor de verwijzing en vlotte overgang naar een passend verblijf en indien nodig 

de opzegtermijn verlengen. 

De opzeggingstermijn begint op de eerste werkdag die volgt nadat de zorgvrager of het PVT de 

opzegging ontvangen heeft. 

Art. 2.4 Indien de afwezigheid van de zorgvrager langer dan |l maand duurt, kan de overeenkomst door 

elke partij beëindigd worden. In dit bijzonder geval bedraagt de opzegtermijn slechts 10 kalenderdagen. 

De uitvoering van het zorgplan evenals de aanrekening van de kosten wordt gedurende deze periode 

stopgezet. 

Indien de zorgvrager, om welke reden dan ook, langer dan 3 maanden afwezig is, blijft de begeleiding 

van het PVT gedurende ten minste 3 maanden bereikbaar voor verdere begeleiding zonder verblijf, op 

voorwaarde dat er een ernstige kans op terugkeer bestaat. 

Art. 2.5 In geval van het overlijden van de zorgvrager, is er geen opzegtermijn. Van de persoonlijke 

bezittingen van de zorgvrager zal een inventaris opgemaakt worden in aanwezigheid van twee 

personeelsleden. Deze bezittingen zullen, tegen ontvangstbewijs ter hand gesteld worden aan een 

betrokken familielid of bewindvoerder. 

In dit geval ontruimt de vertegenwoordiger (conform de wet betreffende de rechten van de patiënt) de 

woongelegenheid uiterlijk vijf dagen na de dag van het overlijden. De datum van ontruiming van de 

kamer kan in onderling akkoord tussen de vertegenwoordiger van de zorgvrager en het OPZC Rekem 

worden vastgelegd of desgevallend worden verlengd. 

Indien er gelden worden aangetroffen op de kamer van de zorgvrager zullen deze in mindering 
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gebracht worden van de factuur in zoverre deze gelden de 500 euro niet overstijgen. Indien er 

voor meer dan 500 euro gelden worden aangetroffen, zullen deze gestort worden op de rekening 

van de overleden zorgvrager. 

Art. 2.6 De zorgvrager zal, indien hij de kamer verlaat, de kamer en de inboedel in goede staat 

afleveren, onder afgifte van de sleutels aan de directie van de instelling of aan de door haar aangeduide 

verantwoordelijke. 

Art. 2.7 Bij het einde van de verblijfsovereenkomst, dient de zorgvrager de persoonlijke spullen uit zijn 

of haar kamer te ontruimen. Indien de zorgvrager, om welke reden dan ook, dit niet zelf kan doen, zal 

de begeleiding van de afdeling de kamer ontruimen. Het PVT kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor eventuele beschadiging of diefstal van achtergelaten goederen. 

Art. 2.8 Wanneer de overeenkomst eindigt, zal het PVT samen met de zorgvrager erover waken dat de 

zorg na de opname niet plots wegvalt en zal daarbij de keuzevrijheid van de zorgvrager respecteren. 

Bij ontslag maakt het PVT een ontslagbrief die eventueel aan betrokken instanties kan worden bezorgd. 

3. WOONVOORZIENINGEN 

Art. 3.1 Het OPZC Rekem stelt de bewoner een plaats ter beschikking in een … … … … - 

persoonskamer, 

gelegen te desgevallend: 

gegevens PVT campus Rekem 

gegevens PVT campus RADO Lanaken 

gegevens FOR PVT campus Rekem 

met de bijhorende infrastructuur, de betreffende nutsvoorzieningen en het gebruik van de 

gemeenschappelijke ruimten. 
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Art. 3.2 Het OPZC Rekem richt de kamer in met eigen meubelen, die de zorgvrager mag aanvullen met 

persoonlijk meubilair mits normale bewoning mogelijk is. De zorgvrager of zijn vertegenwoordiger 

kan de woongelegenheid aanvullend inrichten, doch dient hierbij rekening te houden met de 

noodzakelijke ruimte voor de zorgverlening, vlotte toegankelijkheid, hygiëne en brandveiligheid. 

Indien de directie of haar vertegenwoordiger in redelijkheid oordeelt dat de inrichting van de kamer 

hieraan niet voldoet, kan ze aangeven meubilair te verwijderen. 

Art 3.3 De zorgvrager zal de woongelegenheid gebruiken overeenkomstig het doel van de opname en 

zal aan de woongelegenheid geen wijzigingen aanbrengen, behoudens voorafgaande toestemming van 

het OPZC Rekem. Eventuele toegestane aanpassingen aan de woongelegenheid worden bij het 

beëindigen van de overeenkomst van rechtswege eigendom van het OPZC Rekem zonder dat hiervoor 

enige vergoeding verschuldigd is. 

Art 3.4 Het OPZC Rekem is bevoegd de ter beschikking gestelde woongelegenheid te allen tijde te 

betreden ten behoeve van de zorgverlening, algemene hygiëne, om redenen van technische controles, 

ingrepen, omwille van de veiligheid en wanneer de naleving van deze overeenkomst of de interne 

afsprakennota dit vereisen. Dit gebeurt steeds in samenspraak en bij voorkeur in aanwezigheid van de 

zorgvrager. Ook is het aangewezen geen waardevolle goederen te laten slingeren, maar deze gesloten 

op te bergen of in bewaring te geven. 

Art 3.5 Bovenvermelde kamer kan tijdens de duur van het verblijf gewijzigd worden in 

gemeenschappelijk akkoord of indien hiervoor een ernstige reden is ontstaan. 

Een verandering van kamer zal slechts plaatsvinden na overleg met de zorgvrager en het behandelende 

team. 
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4. MEDISCHE VOORZIENINGEN 

Art. 4.1 Voor de behandeling van de psychiatrische problematiek staan de artsen van het OPZC Rekem 

in. Het staat de zorgvrager echter vrij de huisarts of externe specialist van zijn keuze te raadplegen of te 

ontbieden. De bewoner heeft tevens de vrije keuze van ziekenhuis voor somatische behandeling. 

Art. 4.2 De regeling over de medische zorgen, alsook de maaltijden en andere praktische zaken zijn 

voor het overige terug te vinden in de info- en afdelingsbrochure. 

Art. 4.3 Het OPZC Rekem stelt bij opname voor ieder zorgvrager in samenspraak met hem/ haar een 

geïndividualiseerd zorg- en begeleidingsplan op en legt een administratief dossier aan. Deze dossiers 

bevatten persoonlijke gegevens en richtlijnen noodzakelijk om een optimale verzorging en behandeling 

te verzekeren, en zijn strikt vertrouwelijk. Het aanleggen en bewaren van deze bewonersdossiers 

gebeurt conform de nieuwe wet op de privacy. 

De zorgvrager beschikt over een inzagerecht in de gegevens van het dossier, en heeft de mogelijkheid 

om onjuiste gegevens te laten verbeteren en gegevens toe te voegen. Indien de zorgvrager van deze 

mogelijkheid gebruik wenst te maken, wordt de hiertoe geldende regelgeving gevolgd. 

De zorgvrager kan er ook voor opteren dit inzagerecht of recht op afschrift uit te oefenen via een door 

hem of haar gekozen vertrouwenspersoon. 

5. DE ZORG EN HET VERBLIJF 

Art. 5.1 Het PVT biedt aan de zorgvrager herstel ondersteunende zorg aan in de lokalen van het PVT 

en in de brede maatschappij. Deze zorg en verblijf zijn bedoeld om de persoonlijke zelfstandigheid van 

de zorgvrager op peil te houden en desgevallend verder te ontwikkelen en zo kwaliteit van leven 

bieden. 

Hiertoe maakt het PVT bij de start van de zorg samen met de zorgvrager een zorgvuldige en volledige 
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opsomming van de zorgbehoeften en van de context. Hierbij worden verschillende levensdomeinen 

bekeken. Op basis van de vastgestelde zorgbehoeften werkt de zorgvrager samen met de zorgverleners 

van het PVT een zorgplan uit. Als de zorgvrager dit wenst, kunnen personen uit zijn omgeving 

meewerken aan het opstellen en uitvoeren van het zorgplan. 

Naast het zorgplan maken beide partijen samen ook een signaleringsplan op met de maatregelen en 

acties in geval van een crisis. 

Het PVT zal samen met de zorgvrager het zorgplan geregeld evalueren en onderbouwd bijsturen. Het 

PVT bewaart het plan ín het individuele dossier van de zorgvrager en dit met alle garanties voor de 

privacy van de zorgvrager. De zorgvrager op zijn beurt verbindt zich ertoe om de afspraken met 

begeleiders rond deze begeleiding nauwgezet na te leven. 

Art. 5.2 Het PVT voorziet herstel ondersteunende zorg, waarbij het PVT permanentie voorziet, zowel 

overdag als ’s nachts. De zorgvrager is vrij in de keuze van huisarts. De psychiatrische behandeling 

wordt verleend door een psychiater van het PVT. De zorgvrager heeft het recht om andere 

hulpverleners vrij te kiezen. 

Het PVT waarborgt de volledige vrijheid van levensbeschouwing, godsdienst en politieke overtuiging 

van de zorgvrager. Bij de uitvoering van zijn opdrachten ziet het PVT er op toe niet te discrimineren op 

basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, bezit, geloof of levensbeschouwing, 

politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of 

genetische eigenschap of sociale afkomst. 

De zorgvrager dient zich tijdens zijn/haar verblijf te houden aan het huishoudelijk regelement dat in 

bijlage is toegevoegd. Het PVT voorziet eveneens in een klachtenprocedure, waarbij het PVT garant 

staat voor een vertrouwelijke behandeling van een klacht. Daarnaast houdt het PVT zich aan de 

procedure met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zoals te raadplegen op de website 

van OPZC Rekem: https://www.opzerekem.be/onze-zorg-ook-uw-privacy. 
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Art. 5.3 Aan het verblijf op PVT zijn een aantal verblijfsvoorwaarden gekoppeld. In het kader van de 

herstel ondersteunende zorg stelt het PVT een individuele/ tweepersoonskamer ter beschikking aan de 

zorgvrager. Tevens kan de zorgvrager ook gebruik maken van de gemeenschappelijke lokalen in het 

gebouw van PVT. In overleg met de zorgverleners van het PVT, neemt de zorgvrager deel aan de 

gezamenlijke activiteiten in de gemeenschappelijke ruimtes. De zorgverleners hebben overal en te allen 

tijde toegang tot de ruimtes in functie van de uitoefening van hun zorgtaken. 

6. FINANCIËLE REGELING 

Art. 6.1 Indien de zorgvrager in orde is met zijn ziekteverzekering, neemt het Vlaams Agentschap Zorg 

en gezondheid de zorgkosten ten laste. 

Deze tegemoetkoming dekt onder meer: 

e de verzorging verleend door verpleegkundigen; 

e de kinesitherapieverstrekkingen en de logopedieverstrekkingen verleend door de 

zorgverstrekkers, die daarvoor bevoegd zijn, met uitzondering van de 

kinesitherapieverstrekkingen die niet in de psychiatrische behandeling kaderen en die 

door een behandelend arts, andere dan de coördinerend en behandelend psychiater 

worden voorgeschreven; 

e de bijstand in behandelingen van het dagelijks leven en elke handeling tot de re-activatie 

en sociale re-integratie, inclusief de ergotherapie; 

e de geneeskundige verstrekkingen verleend door de coördinerende en behandelende 

psychiater. 

Art. 6.2 De verblijfskosten, meer bepaald de woon- en leefkosten, worden door het agentschap Zorg en 

Gezondheid bepaald. Afhankelijk van je individuele verzekerbaarheid bij het ziekenfonds, wijzigt het 

bedrag voor de verblijfskosten. De individuele verzekerbaarheid is terug te vinden op het kleefbriefje 

van de mutualiteit. Codes eindigend op een '0', zijn voor personen zonder voorkeurregeling (bv. 

110/110; 120/120 …). Codes eindigend op een '1', zijn voor personen met voorkeurregeling (bv. 

LII/L II; 121/121 …). Hier spreekt men dan van een verhoogde tegemoetkoming. 
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Op datum van het afsluiten van deze overeenkomst bedragen de verblijfskosten voor zorgvragers die 

verblijven in het PVT: 

e groep |: € 32,44/ dag 

Gerechtigden die in het kader van de verzekering voor geneeskundige verzorging 

o Hetzij personen ten laste hebben 

o Hetzij onderhoudsplichtig zijn ( rechterlijke beslissing/notariële akte) 

o Hetzij ingeschreven zijn als persoon ten laste 

e groep 2: € 40,10/ dag 

Gerechtigden die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming ( voorkeurregeling) 

e groep 3:€ 45,85 / dag 

De overige gerechtigden. 

Voor verdere individuele informatie hierover kan u contact opnemen met de sociale dienst. 

Zorgvragers opgenomen in PVT, kunnen 4 dagen verlof opnemen per begonnen kalendermaand van 

opname (max. 48 dagen per jaar). Dit individueel verlof kan toegestaan worden voor max. 14 

opeenvolgende dagen en mag niet opgenomen worden aan het einde van een verblijf. 

Tijdens deze verlofdagen, wordt de verblijfskost verminderd met een vast forfait van € 9,03 per dag. 

Dit geldt niet voor verloven waarbij de rechthebbende onder verantwoordelijkheid van PVT (OPZC 

Rekem) blijft. 
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Art. 6.3 Tegemoetkoming betaalbaarheid PVT 

Om de betaalbaarheid te garanderen, neemt het agentschap Zorg en gezondheid een bijkomend deel 

van de verblijfskosten voor haar rekening. 

  

  

  

  

  

  

  

. verhoogde integratie- nr . 
gezinslast tegembeikamfns | tegemoelkemieg Invaliditeit bedrag | categorie 

JA 9,02 € A 

NEE JA geen of cat.l | invaliditeitsuitkering als 
onregelmatig werknemer 

inkomensgarantie ouderen | 16,56 € B 

(IGO) 
Leefloon 
geen invaliditeit of 
invaliditeit andere dan 13,00 € C 

onregelmatig werknemer 
cat.2 of cat‚3 | invaliditeitsuitkering als 

onregelmatig werknemer 

geen invaliditeit of 
invaliditeit andere dan 6,83 € E 

onregelmatig werknemer 

cat.4 of cat.5 | invaliditeitsuitkering als 

  

9,80 € D 
  

  

  

              : 6,83 € F 
onregelmatig werknemer 

geen invaliditeit of 
invaliditeit andere dan 5,65 € G 

onregelmatig werknemer 

NEE 5,08 € H 
  

De verschuldigde verblijfdagprijs wordt in rekening gebracht vanaf de opnamedatum voorzien in deze 

overeenkomst. 

Art. 6.4 Zijn niet begrepen in de verblijfdagprijs vermeld in artikel 6.1, volgende persoonlijke en 

individuele diensten en leveringen die per maand zullen worden aangerekend: 

a) de doktershonoraria voor prestaties van externe huisartsen, geneesheer-specialisten, 

externe beroepsbeoefenaars 

b) kosten naaidienst 
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c) telefoonkosten 

d) vervoerskosten 

e) kosten wasserij / wassalon 

f) kosten kapster 

g) kosten pedicure en manicure 

h) kosten medische en paramedische specialiteiten indien niet begrepen in het RIZIV-forfait 

i) kosten ontspanningsactiviteiten, uitstappen en verlofkampen 

j) kosten broekluiers 

k) zakgelden 

l) algemeen alle kosten welke vreemd zijn aan de normale huisvesting en verzorging en die 

persoonlijke en individuele diensten of leveringen ten voordele en op vraag van de bewoner 

inhouden. 

De overzichtslijst met de actuele prijzen voor deze diensten zijn in de bijlagen bij deze overeenkomst 

opgenomen. 

Per dag wordt een geneesmiddelenforfait aangerekend van 1,20 euro voor zowel het persoonlijk 

aandeel voor de vergoedbare als de kost van de niet vergoedbare farmaceutische specialiteiten 

overeenkomstig art. 4 $3 van de nationale overeenkomst tussen PVT’s en verzekeringsinstellingen. De 

website www.bcfi.be biedt een overzicht van alle geneesmiddelen waarvoor het forfait van toepassing 

is. Geneesmiddelen die niet opgenomen zijn in het overzicht, zullen bijkomend gefactureerd worden. 

Per dag wordt 0,08 euro aangerekend voor een verzekering persoonlijke ongevallen en burgerlijke 

aansprakelijkheid (zie punt 8). 

Voor extra voorzieningen die buiten de ligdag vallen wordt een forfait van 2 euro per dag aangerekend. 

Art. 6.5 Het OPZC Rekem maakt maandelijks een afrekening/factuur waarop volgende zaken duidelijk 

worden vermeld: 

- de identiteit van de zorgvrager 

[2 
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- de maand waarover het gaat, het aantal dagen verblijf en de begin- en einddatum; 

- de totale verblijfskosten 

- de forfaitair aangerekende kosten 

- een gedetailleerde opgave van al de boven de verblijfdagprijs in rekening gebrachte 

extravergoedingen met vermelding van aard, aantal en bedrag 

- het totaal netto bedrag verschuldigd door de bewoner 

Art. 6.6 Het verschuldigde bedrag zal worden betaald binnen de 30 dagen na datum van 

de factuur. Betaling kan geschieden: 

a) door overschrijving op rekening BE16 3751 1173 3874 van het OPZC Rekem 

b) door domiciliëring. 

Art. 6.7 Het OPZC Rekem overhandigt een exemplaar van deze afrekening/factuur aan elke persoon 

die geheel of gedeeltelijk instaat voor de betaling van het verblijf en de daaruit voortvloeiende 

kosten voor de zorgvrager. Eventuele betwistingen dienen schriftelijk en met reden omkleed binnen de 

15 werkdagen aan het OPZC Rekem te worden overgemaakt, met vermelding van het factuurnummer. 

Art. 6.8 Bij gebreke aan een tijdige betaling wordt de hoofdsom verhoogd met een forfaitaire kost van 

10 euro bij een tweede schrijven en met 15 euro bij een aangetekende aanmaning. 

Zorgvragers die niet in regel zijn met hun mutualiteit, zullen eveneens de bedragen moeten betalen die 

door het OPZC Rekem aangerekend werden aan de verzekeringsinstelling. 

Art. 6.9 Indien de persoonlijke bijdrage van de zorgvrager of de bijdrage van zijn/haar 

onderhoudsplichtigen ontoereikend is wordt een bijzondere tegemoetkoming van het O.C.M.W. 

aangevraagd. 

In dat geval wordt aan de bewoner een zakgeld toegekend volgens de wettelijke bepalingen. Dit zakgeld 

is uitsluitend bedoeld voor kleine persoonlijke uitgaven voor de bewoner. En zoals omschreven in de het 

KB van 10/07/1990 en gewijzigd in het KB van 13/12/2002; artikel 38 S4. 
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Art. 6.10 Bij Koninklijk Besluit van 10 juli 1910 werd er een minimum maandelijks bedrag vastgelegd 

als zakgeld voor de zorgvragers die verblijven in psychiatrische verzorgingstehuizen. Dit bedrag is 

onderhevig aan indexatie. Vanaf 01.01.2023 bedraagt dit € 229.97 euro per maand. 

Art. 6.11 Het OPZC Rekem zal geen enkele opdracht inzake bewindvoering van financiële middelen of 

goederen van de bewoner aanvaarden. Het OPZC Rekem kan wel de zorgvrager en/of zijn wettelijke 

vertegenwoordiger informeren en begeleiden bij het zoeken naar een gepaste oplossing. 

Art. 6.12 In geval van overlijden wordt de uitvaart en begrafenis geregeld door de familie of 

desgevallend door het OCMW. Indien er geen familieleden zijn of indien zij de uitvaart en 

begrafenis niet willen op zich nemen, worden door het OPZC Rekem de nodige voorzieningen 

getroffen. 

De aangestelde begrafenisondernemer zal de kosten afrekenen met de financiële instelling van de 

overleden bewoner. 

7, AANSPRAKELIJKHEID 

Art. 7.1 Het OPZC Rekem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van persoonlijke 

goederen of gelden van de bewoner. 

Het OPZC kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongetekende kledij, die verloren is gegaan in 

de was. 

De bewoner is in principe aansprakelijk voor elke schade of kwaliteitsvermindering die hij toebrengt 

aan de eigendommen van het PVT die niet te wijten zijn aan een normaal gebruik of slijtage. 

8. VERZEKERINGEN 

Art. 8.1 Het OPZC Rekem heeft een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten die ook de 

aansprakelijkheid van de zorgvragers van het PVT dekt. 

Daarnaast is er ook een verzekering lichamelijke ongevallen die tussenkomt wanneer de zorgvrager een 
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lichamelijk ongeval heeft tijdens zijn verblijf in het OPZC Rekem. De zorgvrager dient evenwel in de 

eerste plaats zijn mutualiteit aan te spreken. 

Art. 8.2 Een uittreksel van de verzekeringspolis kan opgevraagd worden. 

9, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 

Art. 9.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen die 

voortvloeien uit deze overeenkomst zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren 

exclusief bevoegd. 

10. WIJZIGING OVEREENKOMST 

Art. 10.1 ledere wijziging aan deze overeenkomst dient opgenomen te worden in een addendum aan 

deze overeenkomst. 

Deze opnameovereenkomst kan enkel worden gewijzigd mits een schriftelijke instemming van het 

OPZC Rekem en de zorgvrager, of zijn vertegenwoordiger. Deze wijzigingen dienen vastgelegd in een 

nieuwe opnameovereenkomst of een bijlage bij deze overeenkomst. 

Eventuele prijsaanpassingen van de verblijfdagprijs of de door het OPZC Rekem geleverde diensten of 

goederen (alsook de diensten opgenomen in de addenda bij deze overeenkomst), worden niet 

beschouwd als een wijziging van de opnameovereenkomst en behoeven geen akkoord van de bewoner 

of desgevallend diens vertegenwoordiger of bewindvoerder. 

11. HUISHOUDELIJK REGLEMENT PVT EN AFDELINGSREGLEMENT 

Art. 11.1 De zorgvrager of zijn vertegenwoordiger verklaart bij opname geïnformeerd te zijn over het 

bestaan van de bewonersraad. Deze raad is samengesteld uit bewoners, personeelsleden en directie. De 

raad kan advies uitbrengen over alle aspecten van de zorg- en dienstverlening in het PVT. Daarnaast 

voorziet elke afdeling binnen PVT afzonderlijk overlegmomenten met de zorgvragers. 
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De zorgvrager kan klachten, bemerkingen en suggesties ten allen tijde mondeling signaleren aan de 

klachtenbehandelaar die de klacht verder opvolgt en de bewoner informeert over de verdere 

afhandeling van de klacht. De uitwerking van deze klachtenprocedure is als bijlage toegevoegd. 

Zorgvragers, hun vertrouwenspersonen en hun wettelijke vertegenwoordigers hebben ook de 

mogelijkheid zich te wenden tot de externe ombudsdienst GGZ. 

Art. 11.2 De zorgvrager verklaart een exemplaar van het huishoudelijk reglement PVT en andere 

bijlages, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst, te hebben ontvangen en tekent bij deze 

overeenkomst voor ontvangst ervan. De zorgvrager verbindt zich ertoe de bepalingen van de 

reglementen na te komen. 

Aldus in … … … originelen opgemaakt en getekend te …. op … … |. lan. . 

ledere partij verklaart een exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben. 

Gelezen en voor akkoord,     
De zorgvrager De heer K. Pesgut/ coördinator PVT 

(Indien van toepassing) 
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