
 
 
 
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 27 oktober 2020 
betreffende de goedkeuring van het ‘reglement voor de toekenning van een tegemoetkoming voor personen 
met incontinentie’. 

 

 

Artikel 1. Doel 
 

Onder de hiernavolgende voorwaarden wordt jaarlijkse financiële tegemoetkoming verleend aan personen met 
incontinentie. 
Het OCMW wil hiermee de kosten ingevolge deze aandoening drukken. 

 
Artikel 2. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming 

 
Om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen moet de persoon op wie de aanvraag slaat voldoen aan 
volgende bepalingen: 
1. Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van Maarkedal. 
2. Niet in een residentiële voorziening verblijven. 
3. Een medisch attest kunnen voorleggen die de incontinentie aantoont: 

• In geval van grote hoeveelheden urineverlies, waarvoor echte luiers of incontinentieverbanden nodig 
zijn met een vochtabsorberende capaciteit groter dan 500cc urine en die gekenmerkt worden door 
minstens 1 van de volgende karakteristieken:  

o Continu vochtverlies  
o Stressincontinentie graad 3  
o Aandrangincontinentie met verlies van de hele blaasinhoud 

• In geval van grote hoeveelheden stoelgangverlies waardoor echte luiers of incontinentieverbanden 
nodig zijn met een vochtabsorberende capaciteit groter dan 500cc . 
 

Artikel 3. Aanvraag- en beslissingsprocedure 
 

De aanvraag van de tegemoetkoming 
De aanvragen tot het bekomen van de subsidie kunnen het hele jaar door en uiterlijk tot 30 november van het 
desbetreffende jaar ingediend worden  bij de sociale dienst, Nederholbeekstraat 1, 9680 Maarkedal of via mail 
socialedienst@ocmwmaarkedal.be , aan de hand van het daarvoor voorziene aanvraagformulier en het 
vereiste medische attest. Het aanvraagformulier wordt ter beschikking gesteld door de sociale dienst .  
 
Indien de aanvraag een minderjarig gezinslid betreft, kan de referentiepersoon van het gezin de aanvraag 
indienen. 
 
Indien de het medische attest voor meerdere jaren geldig is, dient slechts een nieuwe aanvraag te gebeuren na 
het verstrijken van de datum vermeld op het attest. De aanvrager wordt hiervan door de sociale dienst op de 
hoogte gebracht.  
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Beoordeling en beslissing 
De aanvraag is ontvankelijk wanneer het aanvraagformulier correct is ingevuld, het vergezeld is van het 
medische attest en correct is ingediend. 
De sociale dienst gaat na of de voorwaarden van het reglement vervuld zijn. 
 
De toekenning van de tegemoetkoming kan worden geweigerd, verminderd of uitgesteld indien het 
aanvraagdossier niet de nodige documenten of gegevens bevat. 
 
De sociale dienst bundelt de aanvragen per jaar voor verdere behandeling.  
 
Het Vast Bureau beslist over de aanvragen op basis van het advies van de sociale dienst.  
Uiterlijk 15 werkdagen na de beslissing wordt de aanvrager schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing. 
 
Artikel 4. Uitbetaling 
De uitbetaling van de tegemoetkoming gebeurt door overschrijving op de post-of bankrekening van de 
aanvrager.  
De aanvrager dient de sociale dienst onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen bij een wijziging van diens 
post- of bankrekeningnummer. 
 
Artikel 5. Sancties 
De tegemoetkoming moet steeds gebruikt worden voor het doel waarvoor ze is toegekend. Zo niet dient de 
subsidie terugbetaald te worden. 
 
In geval van fraude of valse verklaringen in hoofde van de aanvrager, kan de gemeente Maarkedal beslissen om 
de toekenning van de tegemoetkoming te schorsen en de verleende tegemoetkoming terug te vorderen. 

 
Artikel 6. Bedrag van de tegemoetkoming 
De tegemoetkoming bedraagt 50 euro per persoon op jaarbasis. Wanneer het krediet dat in deze toelage 
voorziet overschreden wordt, dan zal de toelage per persoon evenredig verminderd worden .  
 
Artikel 7. Inwerkingtreding 
Dit reglement treedt in werking op 1 november 2020. 
Het jaar 2020 geldt als een overgangsjaar. In 2020 geldt uitzonderlijk 31 december als uiterlijke aanvraagdatum, 
waarbij de beslissing en uitbetaling voorzien is in januari 2021.  
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