
 

 
 

Provincie OOST-VLAANDEREN 
Gemeente Zelzate 

 

 

TOELAGEREGLEMENT VOOR INCONTINENTIEPATIËNTEN, 

STOMAPATIËNTEN, WIGW’S, GEZINNEN MET KINDEREN JONGER DAN 

3 JAAR, GERECHTIGDEN OP MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE EN 

PERSONEN DIE STEUN ONTVANGEN VAN EEN OCMW DIE GEHEEL OF 

GEDEELTELIJK TEN LASTE WORDT GENOMEN DOOR DE FEDERALE 

STAAT, GERECHTIGDEN OP HET GEWAARBORGD INKOMEN VOOR 

BEJAARDEN OF HET RECHT OP RENTEBIJSLAG BEHOUDEN OF DE 

INKOMENSGARANTIE VOOR OUDEREN (IGO) GENIETEN EN 

GERECHTIGDEN AAN WIE EEN TEGEMOETKOMING VOOR GEHANDICAPTEN 

WORDT UITBETAALD DOOR DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE 

ZEKERHEID 

 

(GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN 30 DECEMBER 2019) 

 

Artikel 1: - Er wordt voor de jaren 2020 t.e.m. 2025 een subsidie verleend 

aan: 

a) personen die lijden aan chronische incontinentie; 

b) gezinnen met kinderen die jonger zijn dan 3 jaar; 

c) volgende categorieën personen: 

1. de vroegere WIGW-categorieën (weduwnaars en weduwen, invaliden, 
gepensioneerden en (volle) wezen) (hoedanigheidscode 001); 

2. gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun 
ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen 

door de federale staat (hoedanigheidscode 002); 

3. gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht op 
rentebijslag behouden of inkomensgarantie voor ouderen 

(hoedanigheidscode 003); 

4. gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend 
(hoedanigheidscode 004); 

5. gerechtigden op het OMNIO-statuut (hoedanigheidscode 100); 

d) STOMA-patiënten. 

Artikel 2: - De personen die menen in aanmerking te komen voor deze subsidie 

dienen een aanvraag in te dienen bij de gemeentelijke sociale dienst vóór 

eind juni 2021 (toelage 2020), eind juni 2022 (toelage 2021), eind juni 2023 

(toelage 2022), eind juni 2024 (toelage 2023), eind juni 2025 (toelage 2024) 

en eind juni 2026 (toelage 2025) en dit op hiertoe ter beschikking gestelde 

formulieren. 

Artikel 3: - Voorwaarden / voor te leggen bewijsstukken tot het bekomen van 

een subsidie: 

1. in Zelzate gehuisvest zijn; 

2. voor de personen de lijden aan een chronische incontinentie en voor de 
STOMA-patiënten: niet in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling 

opgenomen zijn en een medisch attest ter staving van de aandoening 

voorleggen; 

3. voor de weduwnaars en weduwen, invaliden, gepensioneerden en (volle) 
wezen: een kleefetiket van het ziekenfonds; 

4. voor gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun 
ontvangen van een OCMW die geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen 

door de federale staat: een attest van het OCMW; 

5. voor gerechtigden aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt 
verleend: bewijs van uitbetaling van de tegemoetkoming; 

6. voor gerechtigden op het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of het recht 
op rentebijslag behouden of inkomensgarantie voor ouderen: attest van de 

uitbetalende pensioendienst (roze formulier Rijksdienst voor pensioenen 

(RVP)); 



7. voor gerechtigden op het OMNIO-statuut: een kleefetiket van het 
ziekenfonds. 

De gezinnen die een subsidie voor kinderen ten laste jonger dan 3 jaar aan-

vragen, dienen geen bewijsstukken voor te leggen (de gemeentelijke 

administratie controleert dit). 

Artikel 4: - De toelage bedraagt maximum: 

 AJ 2020 AJ 2021 AJ 2022 AJ 2023 AJ 2024 AJ 2025 

Kind jonger dan 3 jaar 
(toestand op 1 januari van 
het aanslagjaar) 

29,50 EUR 30,00 EUR 30,50 EUR 31,00 EUR 31,50 EUR 32,00 EUR 

Personen vermeldt onder 
artikel 1c 

29,50 EUR 30,00 EUR 30,50 EUR 31,00 EUR 31,50 EUR 32,00 EUR 

Personen vermeldt onder 
artikel 1a en 1d 

89,50 EUR 91,00 EUR 92,50 EUR 94,00 EUR 95,50 EUR 97,50 EUR 

De voormelde bedragen zijn maximumbedragen en de uitbetaalde toelagen zullen 

worden beperkt tot de voor de aanslagjaren 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 en 

2025 betaalde belasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke 

afvalstoffen vermeerderd met het bedrag van de milieubelasting indien deze 

geringer is dan het maximum toegekend toelagebedrag. Wat de belasting voor 

het ingezameld afval betreft wordt in acht genomen de belasting betaald door 

de aanvrager zelf of door de belastingplichtige waarmee hij onder één dak 

woont.” 

Artikel 5: - Indien een aanvrager in aanmerking komt voor meerdere onder 

artikel 1 a, b en d vermelde subsidies wordt het gecumuleerde bedrag van de 

subsidies uitbetaald met inachtname van de in artikel 4 vermelde beperking. 

Bij een cumulatie van de onder artikel 1 a, b en d voorziene subsidies met 

deze vermeld onder 1c, wordt het hoogste bedrag van het subsidiebedrag (niet 

het gecumuleerd bedrag) uitbetaald met inachtname van de in artikel 4 

vermelde beperking. 

Artikel 6: - De subsidie kan enkel worden uitbetaald aan personen / gezinnen 

die op 01 januari van het referentiejaar zijn ingeschreven in de 

bevolkingsregisters van de gemeente. Voor de subsidie voor kinderen jonger 

dan 3 jaar op 1 januari van het referentiejaar dient minstens 1 van de ouders 

per 1 januari van het referentiejaar in de bevolkingsregisters te zijn 

ingeschreven. 

Artikel 7: - In toepassing van de voormelde overeenkomst met de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid (overeenkomst nr. 07/44) wordt een aanvraag 

ingediend ter verkrijging van de identiteit van de op 01 januari 2011 in het 

repertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid beschikbaar zijnde 

rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor 

geneeskundige verzorging voor de hoedanigheidcodes 001, 002, 003, 004 en 100. 

 


