REGLEMENT:
MATERIËLE ONDERSTEUNING VOOR
PERSONEN MET BLIJVENDE
INCONTINENTIE EN
STOMADRAGERS
Vastgesteld bij besluit OCMW-raad op 26 november 2019
Aangepast bij besluit OCMW-raad op 22 september 2020
Aangepast bij besluit OCMW-raad op 28 september 2021

Artikel 1: Doelgroep
Dit reglement regelt de werkwijze van materiële ondersteuning voor thuiswonende
personen met chronische incontinentie en stomadragers.
Uitzonderingsregel:
Voor personen die ten gevolge van andere gezondheidsproblemen dan hierboven
genoemd een grote hoeveelheid afval hebben, kan er op basis van een sociaal verslag
een uitzondering aangevraagd worden via het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Artikel 2: Voorwaarden
Bovenstaande doelgroepen komen in aanmerking voor de materiële ondersteuning indien
men voldoet aan de onderstaande voorwaarden:
-

de aanvrager is in Londerzeel gedomicilieerd,
de aanvrager verblijft in zijn thuisomgeving,
de aanvrager is in het bezit van een geldig attest op het moment van de aanvraag.

Uitzonderingsregel:
Inwoners van assistentiewoningen Eikenhof komen niet in aanmerking voor deze
materiële ondersteuning omdat zij een afzonderlijk systeem hebben van afvalinzameling
waarbij zij een vast bedrag per maand betalen ongeacht de hoeveelheid afval. Zij maken
hiervoor geen gebruik van restafvalzakken van de gemeente Londerzeel. Zij hebben geen
verhoogde kosten naar aanleiding van verhoogd afvalverbruik.
Artikel 3: Geldige attesten
Om in aanmerking te komen voor de materiële ondersteuning moet de aanvrager één
van de onderstaande attesten afgeleverd door een erkende zorgverlener/organisatie
kunnen voorleggen:
-

-

toekenningsbrief mutualiteit groot/klein incontinentieforfait,
rekeninguittreksel storting groot/klein incontinentieforfait MET duidelijke mededeling
dat het om het incontinentieforfait gaat,KATZ–schaal thuisverpleging B- of C-profiel
+ score 3 of 4 categorie incontinentie,
medisch attest stomadrager met vermelding van definitieve of tijdelijke stoma +
eventuele einddatum,
VAPH: toekenningsbrief tegemoetkoming in de kosten van incontinentiemateriaal.
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Artikel 4: Materiële ondersteuning
Wanneer de aanvrager voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, heeft hij/zij 1 x per
kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) recht op 2 rollen grote
restafvalzakken.
Artikel 5: Procedure
1. De aanvraag voor de materiële ondersteuning wordt door de aanvrager ingediend bij
het Zorgloket op het daartoe voorziene “aanvraagformulier”.
Men kan de aanvraag indienen op volgende wijze:
-

aanvraag samen invullen met de maatschappelijk werker van het Zorgloket,
aanvraag via het E-loket op de website van Londerzeel.

2. De aanvrager brengt minstens het volgend document mee:
geldig attest (zie artikel 3).
3. De materiële ondersteuning wordt toegekend per persoon die voldoet aan de
voorwaarden. Wonen er op éénzelfde adres meerdere personen die voldoen aan de
voorwaarden, dan heeft elk van hen recht op het vastgelegde aantal gratis
restafvalzakken.
4. De aanvrager verklaart op eer dat hij/zij voldoet aan de gestelde voorwaarden.
5. De maatschappelijk werker voert een sociaal onderzoek uit en gaat na of aan alle
voorwaarden voldaan wordt.
6. Het bijzonder comité voor de sociale dienst is belast met de uitvoering van dit
reglement:
- vanaf het moment dat het dossier volledig is wordt binnen de 30 dagen een
beslissing genomen door het bijzonder comité voor de sociale dienst,
- de aanvrager wordt per brief op de hoogte gebracht van deze beslissing.
7. Voor ontvangst van de gratis restafvalzakken zal de rechthebbende samen met de
positieve beslissingsbrief een waardebon ontvangen. Hiermee dient de rechthebbende
of zijn vertegenwoordiger langs te komen aan het onthaal van het gemeentelijk
Administratief Centrum, Brusselsestraat 25.
De waardebon dient gehandtekend te worden door rechthebbende.
De waardebon dient meegebracht en afgegeven te worden. Zonder afgifte van de
gehandtekende waardebon kan men de restafvalzakken niet ontvangen.
Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
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