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Artikel 1 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk wel-
zijn verleent een jaarlijkse tegemoetkoming aan 
personen 
die geconfronteerd worden met een tijdelijke of 
permanente verhoging van hun hoeveelheid rest-
afval 
als gevolg van  het gebruik van incontinentiemate-
riaal of in gevolge de ernstige desgevallend chroni-
sche 
aandoening waaraan zij lijden. De premie is be-
doeld als tegemoetkoming omwille van de extra 
kosten als gevolg van de invoering op 7 juni 2021 
van de gewogen afvalverzameling. 
 
Artikel 2 – 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° Ernstige al dan niet chronische medische aan-
doening: de persoon die lijdt aan een ernstige 
of chronische ziekte waarvan de verzorging ab-
normaal veel afvalmateriaal oplevert. Dit be-
treft onder meer patiënten met nierdialyse aan 
huis, stomapatiënten, sondevoedingspatiën-
ten, patiënten met brand-, doorlig of andere 
wonden of  huidaandoeningen met blaarvor-
ming en loslating van de opperhuid, zonder dat 
deze lijst exhaustief is.  

 
Artikel 3 — Voorwaarden. 
Om in aanmerking te komen voor de premie moet 
aan de volgende voorwaarden voldaan zijn: 
1. De rechthebbende dient in het toelagejaar in-

woner te zijn van de gemeente Liedekerke. 
 
2. De rechthebbende dient in het toelagejaar te: 
 a. genieten van het incontinentieforfait van 

zwaar zorgbehoevende; 
 b. genieten van het incontinentieforfait van 

niet afhankelijke persoon; 
 c. lijden aan een ernstige al dan niet 
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chronische aandoening waarvan de verzorging 
abnormaal veel afvalmateriaal oplevert. 

 
Artikel 4 – Bewijs. 
Het bewijs dat de rechthebbende zich in de voor-
waarden van artikel 3, 1° bevindt wordt door het 
gemeentebestuur gecontroleerd aan de hand van 
de bevolkingsregisters.  
 
Het bewijs dat de rechthebbende voldoet aan de 
voorwaarden van artikel 3, 2° kan worden geleverd 
aan de hand van een attest van het ziekenfonds 
voor personen die genieten van het incontinentie-
forfait of een verklaring op eer van de behande-
lende arts waaruit blijkt dat de betrokkene lijdt aan 
ernstige al dan niet chronische  medische aandoe-
ning waarvan de verzorging abnormaal veel afval-
materiaal oplevert. 
 
Op het ogenblik van de aanvraag mag het attest 
van het ziekenfonds of de verklaring op eer van de 
behandelende arts maximum drie maanden oud 
zijn. 
 
Artikel 5 — Bedrag. 
De jaarlijkse premie bedraagt: 
1° 40 euro voor een zwaar zorgbehoevende; 
2° 20 euro voor een niet afhankelijke persoon; 
3° 20 euro voor een ernstige al dan niet chroni-

sche aandoening. 
 
Artikel 6 — Aanvraag. 
De aanvraag gebeurt met het aanvraagformulier 
dat te verkrijgen is in het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn en de op de gemeentelijke 
website. 
 
Het aanvraagformulier dient steeds vergezeld te 
zijn van de nodige bewijsstukken, zoals voorzien 
onder artikel 4 van dit reglement. Een onvolledige 
aanvraag leidt automatisch tot weigering van de 
premie.  
 
De aanvraag is éénmalig, voor zover er geen wijzi-
gingen optreden in de medische toestand van de 
rechthebbende.  
 
De aanvraag moet gebeuren voor 31 december 
voor de premie van het volgende kalenderjaar. 
 
Artikel 7 — Beoordeling en beslissing. 
Het bijzonder comité van de sociale dienst beoor-
deelt de aanvragen en beslist over de toekenning.  
 
De personen die op basis van het aanvraagformu-
lier voldoen aan de voorwaarden opgenomen on-
der artikel 3, ontvangen de premie. 
 
Onvolledige aanvragen leiden automatisch tot 

weigering  van de premie. 
 
De premie wordt toegekend per persoon en niet per 

gezin. Elk gezinslid die onder het toepassingsgebied 

van artikel 3 valt, komt bijgevolg in aanmerking de 

premie te ontvangen. 
 
Elke weigering wordt grondig gemotiveerd.  
 
Artikel 8 — Toekenning en betaling. 
De premie wordt toegekend per kalenderjaar, vol-
gend op het jaar van de aanvraag en dit zolang de 
rechthebbende zich in de voorwaarden van artikel 
3 van dit regelement blijft bevinden.   
 
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 
DIFTAR-rekening van het gezin waarvan de recht-
hebbende deel uitmaakt. 
 
Indien het aansluitpunt wordt stopgezet en er 
werd een sociale correctie toegekend, zal het res-
terend bedrag op de DIFTAR-rekening niet worden 
uitbetaald. 
 
Stopzetting van het aansluitpunt naar aanleiding 
van: 
- een verhuis naar een rust- en verzorgingstehuis   
of naar een andere gemeente 
- een overlijden. 
 
Artikel 9 — Controle en sancties. 
De rechthebbende verbindt er zich toe de verbete-
ring in zijn medische toestand dewelke niet langer 
aanleiding zou geven tot het verbruik van abnor-
maal veel afvalmateriaal, onverwijld schriftelijk 
aan het gemeentebestuur mee te delen.  
 
In zoverre zou worden vastgesteld dat de recht-
hebbende zich niet langer in de voorwaarden voor 
toekenning van de premie bevindt en heeft nage-
laten dit schriftelijk te melden, is de rechtheb-
bende gehouden tot terugbetaling van de onte-
recht ontvangen bedragen.   
 
Artikel 10 – Opheffingsbepaling. 
Het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Wel-
zijn van 25 maart 2021 — Sociale teruggaven — 
Diftarpremie — Reglement, wordt hierbij opgehe-
ven.  
 
Artikel 11: Inwerkingtreding en duurtijd  
Het besluit treedt in werking op 1 oktober 2022 
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voor onbepaalde duur.  
 
 
 
 
Artikel 12 – 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. 
 


