
Reglement houdende de toekenning van een toelage palliatieve thuiszorg, 

goedgekeurd door de OCMW-raad op 23.12.2015. 

 

Art.1. Het OCMW-Avelgem verleent een toelage aan palliatieve thuispatiënten als 

tussenkomst in de geneeskundige verzorging, de verzorgingsmiddelen en de 

hulpmiddelen. 

 

Art.2. Het bedrag komt toe aan de ongeneeslijk zieke patiënt. Indien hij/zij 

handelingsonbekwaam is of overlijdt voor hij/zij de toelage kan ontvangen, moet 

de aanvraag gebeuren in naam van de ongeneeslijk zieke patiënt en kan het 

aanvraagformulier worden ingevuld door zijn/haar echtgeno(o)t(e) of bij 

ontstentenis hiervan door degene die de daadwerkelijke verzorging op zich neemt 

of genomen heeft.  

 

Art.3. Om op de toelage palliatieve thuiszorg aanspraak te kunnen maken moet aan de 

volgende voorwaarden voldaan zijn: 

 

1. De aanvrager moet een inwoner zijn van de gemeente, er 

gedomicilieerd zijn en er zijn/haar hoofdverblijfplaats hebben. 

2. De persoon moet een gelijkaardige toelage verkregen hebben via het 

RIZIV en hiervan een attest kunnen voorleggen. Het attest dient zeker 

volgende gegevens te bevatten: naam en adres van de palliatieve 

patiënt, de bevestiging dat betrokkene reeds een tegemoetkoming voor 

palliatieve thuiszorg heeft ontvangen via het RIZIV en de periode 

waarvoor de patiënt deze toelage ontvangen heeft. Dit attest kan 

bekomen worden bij het ziekenfonds waarbij de palliatieve patiënt 

aangesloten is. 

 

Art.4. Het aanvraagdossier tot het bekomen van de toelage palliatieve thuiszorg omvat: 

 een officieel aanvraagformulier dat te bekomen is in het Sociaal Huis bij 

de dienst Woon-Zorg. 

 attest van het ziekenfonds waarop het recht op de toelage palliatieve 

thuiszorg van het RIZIV aangeduid is. 

 

Art.5. Het aanvraagdossier wordt ingediend bij de dienst Woon-Zorg in het Sociaal Huis. 

 

Art.6. De toelage palliatieve thuiszorg wordt toegekend door het Bijzonder Comité voor 

          de Sociale Dienst. 

 

Art.7. Het bedrag van de toelage palliatieve thuiszorg is eenmalig en wordt bepaald op 

250 euro. De aanvraag dient te gebeuren binnen de 2 maanden volgend op de

 uitbetaling van de RIZIV-toelage.    

 

Art.8. Het bedrag van de toelage palliatieve thuiszorg wordt overgeschreven op de 

rekening vermeld in het aanvraagformulier. 

 

Art.9. De toelage palliatieve thuiszorg, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de 

dag van uitbetaling, kan worden teruggevorderd indien de aanvrager een onjuiste 

en/of onvolledige aanvraag heeft ingediend of indien de aanvrager onjuiste 

informatie verstrekt heeft. Vaststelling van verzuim van informatieplicht, evenals 

het weigeren van een tegenonderzoek, kan een definitieve en onherroepelijke 

schorsing van de toelage inhouden. 

 

Dit reglement werd door de OCMW-raad vastgesteld in zitting van 23.12.2015. 

 


