1. Titel
Voorstel tot goedkeuring toelagereglement voor personen met incontinentie of stomazorg
(Zaak: 883115)
2. Vermelding beslissend orgaan
OCMW raad van 29 augustus 2022.
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3. Bevoegdheid
Artikel 40 en artikel 41 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 inzake de
bevoegdheden van de OCMW raad. Het begrip dagelijks bestuur van 24 juni 2019.
4. Juridische context
Kennisgeving van de toelage in de kosten van afvalverwerking bij incontinentie of stomazorg in de
periode 2022 – 2025.
OCMW Lanaken geeft een toelage in de kosten van afvalverwerking omdat de burger met stoma- en
incontinentieafval niet meer op het containerpark terecht kan.
5. Samenvatting
Het containerpark is gesloten op 6 juni 2022. Voorheen kon de burger met een medisch voorschrift
van de huisarts stoma- en incontinentieafval gratis bij het containerpark afleveren. Met ingang van 6
juni 2022 kan dit niet meer. Er wordt een toelage toegekend in de kosten voor afvalverwerking van
incontinentie- en stomamateriaal aan de gerechtigden.
6. Vormvereisten / adviezen
Het toelagereglement is voor advies en ter goedkeuring voorgelegd aan het Forum vrije tijd en
Welzijn op 7 juni 2022.
7. Motivering
De tarieven zijn berekend op basis van het aantal gekende kilo's afval dat voorheen gratis
en met medisch voorschrift van de huisarts op het containerpark afgeleverd werd door
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burgers met incontinentie of stomazorg. Rekening houdend met het feit dat niet elke
burger, die incontinent is of stomazorg heeft, zich kenbaar gemaakt heeft met het medisch
voorschrift van de huisarts. Het containerpark is gesloten op 6 juni en wordt overgedragen aan
Limburg.net met als gevolg dat het stoma- en incontinentieafval niet meer afgeleverd kan worden.
Er wordt rekening gehouden met het advies van het Forum Vrije tijd en Welzijn.
Door verhuis of overlijden vervalt het recht op toelage.
De aanvrager moet gedomicilieerd (=ingeschreven in bevolkings-, vreemdelingen- en wachtregister)
zijn in de gemeente Lanaken op 1 januari van het jaar waar de toelage op betrekking heeft. De
gerechtigde is op die manier ook belastingplichtig binnen de gemeente Lanaken.
Een aantal voorbeelden van berekening (zie verschil wanneer er niet of wel rekening gehouden wordt
met de einddatum:
1/1 - 30/3: 3 x 6 euro --> 3 x 6 euro
1/1 - 15/3: 3 x 6 euro --> 2 x 6 euro
20/1 - 15/3: 2 x 6 euro --> 1 x 6 euro
20/1 - 2/3: 2 x 6 euro --> 1 x 6 euro.
8. Financiële aspecten
Dienstjaar/-jaren
Algemene rekening(en) (AR)
Beleidsitems(s) (BI)
Actieplan - Actie
Investeringsproject - subproject
Beschikbaar budget dienstjaar/-jaren
Jaarlijkse uitgave
Uitgave dienstjaar

2022-2025
64971000
090002
nvt
/
10.000 euro
/
/

9. Besluit
De OCMW Raad keurt onderstaand toelagereglement voor personen met incontinentie of stomazorg
goed.
Toelagereglement voor personen met incontinentie of stomazorg.
BESLUIT

Artikel 1 Duur
Met ingang vanaf 6 juni 2022 en eindigend op 31 december 2025 wordt een toelage toegekend in de
kosten voor afvalverwerking van incontinentie- en stomamateriaal aan de gerechtigden zoals
gedefinieerd in artikel 2.

Artikel 2 Gerechtigden
Om in aanmerking te komen voor een toelage in de kosten voor afvalverwerking van incontinentieen stomamateriaal, moet de aanvrager gedomicilieerd (=ingeschreven in het bevolkings-,
vreemdelingen- en wachtregister) zijn in de gemeente Lanaken op 1 januari van het jaar waar de
toelage op betrekking heeft.
Personen die volgens het bevolkingsregister in gemeenschappen zijn ingeschreven, hebben geen
recht op deze toelage.

De OCMW toelage wordt toegekend aan personen die lijden aan tijdelijke of langdurige
incontinentie of stomazorg als ze één van onderstaande documenten kunnen voorleggen:

-

Een afschrift van de beslissing van het Vlaamse Agentschap voor Personen met een Handicap
waarin terugbetaling van incontinentiemateriaal bekomen werd.

OF

-

Een afschrift van de beslissing van de ziekteverzekering om een tussenkomst in de aankoop van
stoma- en autosondage / verzorgingsmateriaal te bekomen.

OF

-

Een afschrift van de beslissing van het ziekenfonds waarbij men recht heeft op het
incontinentieforfait, zowel het forfait voor incontinentiemateriaal van zwaar zorgbehoevenden
of van niet-afhankelijke personen. (Zie https://www.vlaanderen.be/incontinentieforfait)

OF

- Het medisch voorschrift van het materiaal vanuit de ziekteverzekering van HR Rail
(ziekteverzekering spoorwegen)
Om in aanmerking te komen voor de toelage m.b.t. de 1ste helft van het jaar moet de aanvrager
bovendien onafgebroken in Lanaken hebben gewoond van 1 januari t.e.m. 30 juni.
Om in aanmerking te komen voor de toelage m.b.t de 2de helft van het jaar moet de aanvrager
onafgebroken in Lanaken hebben gewoond van 1 juli t.e.m. 31 december.

Artikel 3 Bedragen
De toelage voor incontinentie bedraagt 6 euro per maand en wordt halfjaarlijks uitbetaald.
De toelage voor stomazorg bedraagt 2 euro per maand en wordt halfjaarlijks uitbetaald.
Indien de ingangsdatum van het afschrift in de eerste helft van de maand valt ( dag 1 tot en met dag
15), begint de berekening van de toelage vanaf die maand.
Indien de ingangsdatum van het afschrift in de tweede helft van de maand valt (dag 16 tot en met
dag 31), ontvangt de gerechtigde voor die maand geen uitbetaling maar begint de berekening van de
toelage vanaf de daaropvolgende maand.
Indien de einddatum binnen de eerste helft van de maand valt (1 tot en met 15) is er voor die maand
geen recht op toelage.
Indien de einddatum binnen de tweede helft van de maand valt (vanaf 16) is er voor die maand wel
nog recht op toelage.
Binnen het begrotingskrediet en onder de bovenvermelde voorwaarden wordt door OCMW Lanaken
een toelage voor de afvalverwerking van incontinentiemateriaal verleend aan inwoners die tijdelijk
of langdurig incontinent zijn.

Artikel 4 Aanvraag van de toelage
De aanvraag tot het bekomen van een toelage kan het hele jaar door schriftelijk, per e-mail

(welzijn@lanaken.be) of via het e-loket ingediend worden bij de gemeente Lanaken, p/a Dienst
Welzijn, Gasthuisstraat 36, 3620 Lanaken. Het daartoe voorziene aanvraagformulier wordt tezamen
met een kopie van het vereiste afschrift van beslissing afgeleverd.
De aanvragen worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Bijzonder Comité van de sociale dienst.
De aanvragen voor de periode juni t.e.m. augustus ’22 worden in september ter goedkeuring
voorgelegd op het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Artikel 5 Uitbetaling
Er zal twee keer per jaar een uitbetaling zijn.
Aanvragen die binnen komen tussen 1 januari en 30 juni worden uitbetaald uiterlijk eind augustus.
Aanvragen die binnen komen tussen 1 juli en 31 december worden uitbetaald uiterlijk eind februari
van het daaropvolgende jaar.

Artikel 6 Overgangsmaatregelen
Wegens de sluiting van het containerpark is 2022 een overgangsjaar waardoor een eerste uitbetaling
zal gebeuren uiterlijk eind september. Alle aanvragen die vanaf de startdatum van het reglement tot
31 augustus ingediend worden, ontvangen in september een uitbetaling.

Artikel 7
Deze beslissing wordt bekend gemaakt overeenkomstig artikels 286.287 en 288 van het decreet over
het lokaal bestuur. Er wordt melding gemaakt bij de toezichthoudende overheid overeenkomstig
artikel 330 van het decreet over het lokaal bestuur.

Gedaan te Lanaken in zitting zoals hierboven vermeld.
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