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Sociale terugggaven — Diftarpremie 
 

Reglement 
 
Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn 2021-03-25  
Bekendgemaakt op www.liedekerke.be op 2021-04-02 
 

Artikel 1 — Definities. 
1° Incontinentieforfait: de jaarlijkse forfaitaire te-

gemoetkoming bedoeld in artikel 2 van het ko-
ninklijk besluit van 2 juni 1998 tot vaststelling 
van de tegemoetkoming van de verplichte ver-
zekering voor geneeskundige verzorging voor 
het incontinentiemateriaal, bedoeld in artikel 
34, 14°, van de wet betreffende de verplichte 
verzekering voor geneeskundige verzorging en 
uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994; 

2° Zwaar zorgbehoevende: de rechthebbende van 
de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging die voldoet aan de voorwaarden die 
zijn vastgesteld in artikel 3, § 1 en § 4, eerste lid 
van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot 
vaststelling van de tegemoetkoming van de 
verplichte verzekering voor geneeskundige ver-
zorging voor het incontinentiemateriaal, be-
doeld in artikel 34, 14°, van de wet betreffende 
de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 
juli 1994; 

3° Niet afhankelijke persoon: de rechthebbende 
van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging die voldoet aan de voorwaar-
den zoals omschreven in artikel 3 § 2 en § 4, 
tweede lid van het koninklijk besluit van 2 juni 
1998 tot vaststelling van de tegemoetkoming 
van de verplichte verzekering voor geneeskun-
dige verzorging voor het incontinentiemateri-
aal, bedoeld in artikel 34, 14°, van de wet be-
treffende de verplichte verzekering voor ge-
neeskundige verzorging en uitkeringen, geco-
ordineerd op 14 juli 1994; 

4° Onbehandelbare zieke: de persoon die lijdt aan 
een onbehandelbare ziekte waarvan de verzor-
ging abnormaal veel afvalmateriaal oplevert. 

 
Artikel 2 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn verleent een jaarlijkse tegemoetkoming in de 
kosten voor incontinentiemateriaal van zwaar 
zorgbehoevenden of van niet afhankelijke perso-
nen. 
Deze premie is bedoeld als tegemoetkoming in de 
extra kosten als gevolg van de invoering op 7 juni 
2021 van de gewogen restafvalinzameling. 
 
Artikel 3 — Voorwaarden. 
§ 1. Om in aanmerking te komen voor de premie 
moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 
1° genieten van het incontinentieforfait van zwaar 

zorgbehoevende; 
2° genieten van het incontinentieforfait van niet 

afhankelijke persoon; 
3° lijden aan een onbehandelbare ziekte waarvan 

de verzorging abnormaal veel afvalmateriaal 
oplevert 

 
§ 2. Het bewijs van het genot van het inconti-
nentieforfait kan alleen worden geleverd aan de 
hand van een attest van het ziekenfonds. 
 
Het bewijs van onbehandelbare zieke kan alleen 
worden geleverd aan de hand van een attest van 
de behandelende arts waaruit blijkt dat betrok-
kene lijdt aan een onbehandelbare ziekte waarvan 
de verzorging abnormaal veel afvalmateriaal ople-
vert. 
 
Artikel 4 — Bedrag. 
De jaarlijkse premie bedraagt: 
1° 40 euro voor een zwaar zorgbehoevende; 
2° 20 euro voor een niet afhankelijke persoon; 
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3° 20 euro voor een onbehandelbare zieke. 
 
Artikel 5 — Aanvraag. 
De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier 
dat te verkrijgen is in het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en de op de gemeentelijke 
website. 
 
De aanvraag moet gebeuren voor 31 december 
voor de premie van het volgende kalenderjaar. 
 
De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden. 
 
Artikel 6 — Toekenning. 
Op basis van het aanvraagformulier wordt de pre-
mie toegekend aan de personen die aan de voor-
waarden voldoen. 
Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn op het 
ogenblik van de aanvraag. 
 
De premie wordt toegekend per kalenderjaar, vol-
gend op het jaar van de aanvraag. 
 
Artikel 7 — Betaling. 
De betaling van de premie gebeurt in de loop van 

de eerste twee maanden van het kalenderjaar 
waarop de premie betrekking heeft. 
 
In geval van samenloop wordt alleen de hoogste 
premie betaald. 
 
De premie wordt betaald door storting op de reke-
ning opgegeven in het aanvraagformulier. 
 
Artikel 8 — Overgangsbepaling. 
De premie voor het jaar 2021 wordt gehalveerd. 
De eerste aanvraag moet gebeuren vóór 1 juli 
2021. 
 
Artikel 9 — Inwerkingtreding. 
Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2021. 
 
Artikel 10 —Bekendmaking. 
Dit besluit zal worden bekendgemaakt op de ge-
meentelijke webtoepassing met vermelding van de 
datum van goedkeuring en de datum van bekend-
making. De bekendmaking en de datum van be-
kendmaking zullen genoteerd worden in het bij-
zonder register. 
 

 


