
TOELAGEREGLEMENT 
 
Volgende categorieën personen, die op 01 januari 2020 in de bevolkingsregisters van Zelzate zijn 
ingeschreven, komen in aanmerking voor een toelage van maximum: 
 
1. Personen die lijden aan chronische incontinentie, niet opgenomen in een ziekenhuis,  rusthuis of 
    verzorgingsinstelling: 89,50 €  
 Medisch attest bijvoegen (blanco medische attesten kunnen afgehaald worden op de sociale  dienst) 
 
2. Gezinnen met kinderen, jonger dan 3 jaar op 1 januari 2019: 29,50 € per kind  
 
3. Volgende categorieën personen: 29,50 €  
 

a) de vroegere WIGW-categorieën.  
Een WIGW-categorie wordt toegekend door het ziekenfonds. Je kan dit controleren op je kleefbriefje 
van het ziekenfonds. De code van 3 cijfers, links onderaan vermeld, moet eindigen op het cijfer 1 (vb. 
121/121, 131/131, 141/141, …). Wanneer dit cijfer eindigt op een 0 kom je niet aanmerking voor de 
toelage.  
Een kleefetiket van het ziekenfonds moet worden bijgevoegd bij de aanvraag. 
 
b) gerechtigden op maatschappelijke integratie en personen die steun ontvangen van een OCMW die 
geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat.  
Attest van het OCMW aanhechten. Dit attest kan worden opgevraagd bij de administratieve diensten 
van het OCMW.  
 
c) gerechtigden op inkomensgarantie voor ouderen. 
Attest van de uitbetalende pensioendienst (formulier Rijksdienst voor pensioenen (RVP), bijvoegen.  
 
d) gerechtigden aan wie een tegemoetkoming voor gehandicapten wordt verleend 
Bewijs van uitbetaling tegemoetkoming voorleggen. 
 
e) gerechtigden op het OMNIO-statuut 
Een kleefetiket van het ziekenfonds moet worden bijgevoegd bij de aanvraag 

 
4. STOMA-patiënten, niet opgenomen in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling: 89,50 €  
 Medisch attest bijvoegen (blanco medische attesten kunnen afgehaald worden op de sociale  dienst) 
 
5. Patiënten met buikdialyse. 
 
6. Eénoudergezinnen : een gerechtigde die uitsluitend samenwoont met één of meerdere  

kinderen die te zijner/haren laste ingeschreven zijn en dat de gerechtigde (moeder of vader) 
geïntegreerd wordt in het personenrepertorium van de KSZ met de hoedanigheidscode 009. Je kan dit 
controleren op je kleefbriefje van het ziekenfonds. De code van 3 cijfers, links onderaan vermeld, moet 
eindigen op het cijfer 1 (vb. 121/121, 131/131, 141/141, …). Wanneer dit cijfer eindigt op een 0 kom je 
niet aanmerking voor de toelage.  
Een kleefetiket van het ziekenfonds moet worden bijgevoegd bij de aanvraag. 

 
 
De vermelde bedragen zijn maximumbedragen. Zij zullen worden beperkt tot de in het jaar 2020 betaalde 
DIFTAR-belasting door de aanvrager of door de belastingplichtige met wie de aanvrager onder één dak 
woont. 
 
Wanneer je denkt te voldoen aan bovenvermelde voorwaarden tot aanvraag, dan dient het 
aanvraagformulier in bijlage volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend binnengebracht te worden op de 
sociale dienst van het gemeentebestuur vóór 30 juni 2021. Elk jaar dient een nieuwe aanvraag te 
gebeuren. 



 
GEMEENTEBESTUUR ZELZATE      
 
BINNEN TE BRENGEN VÓÓR 30/06/2021 
 
 
 

TOELAGEAANVRAAG 2020 
 
 
Dit is een aanvraag voor een tegemoetkoming als: 
 
 
O  Persoon die lijdt aan chronische incontinentie 
O  WIGW 
O Gerechtigde op maatschappelijke integratie en/of persoon die steun ontvangt van een OCMW die geheel of 
 gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale staat. 
O  Gerechtigde op inkomensgarantie voor ouderen 
O  Gerechtigde aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend  
O  Gerechtigde op het OMNIO-statuut 
O   STOMA-patiënt 
O   Patiënt met buikdialyse 
O   Eénoudergezin : OPGELET: ENKEL MET KLEEFBRIEFJE EINDIGEND OP 1 (vb. 121/121, 131/131,…) 
 
 
Naam:  
Voornaam: 
Adres van de woonplaats: 
Adres van de verblijfsplaats (indien verschillend van de woonplaats): 
 
Telefoonnummer: 
 
 
Bankrekeningnummer: IBAN : BE  . .   . . . .   . . . .   . . . .                                      BIC :  
 
Naam houder bankrekening: 
 
Hierbij wordt gevoegd: (indien van toepassing/schrappen wat niet past): 
 

1. Een medisch attest waaruit de gegrondheid van de aanvraag blijkt. 
2. Een ziekenfondsvignet 
3. Een attest van het OCMW 
4. Een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken 
5. Een attest van de pensioendienst 

 
Te Zelzate, de  
Handtekening 
 
 
 
Voorbehouden voor de dienst 
Nazicht aanvraag:  
Doorgegeven aan de financiële dienst: 

KLEEF HIER HET ZIEKENFONDSVIGNET 
(enkel voor WIGW, OMNIO) 


