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Goedkeuring reglement medicatietoelage

Gelet op ons algemeen besluit van 29 september 2010 betreffende de reglementering in verband met
financiële tussenkomsten;
Overwegende dat het OCMW medicatietoelagen uitgekeerd aan sommige cliënten van de sociale
dienst;
Overwegende dat hiervoor nooit een gelden reglementering is opgemaakt;
Gelet op het voorstel uitgewerkt door de sociale dienst;
Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de
organisatie van de OCMW’s;
Na beraadslaging;
BESLUIT met eenparigheid:
Artikel 1. Het reglement voor het toekennen van medicatietoelagen aan cliënten van hget OCMW
wordt als volgt goedgekeurd;
Wie heeft er recht op?
De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een medicatietoelagen zijn:
✓ Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de gemeente Gingelom en er ook effectief
verblijven;
✓ Een inkomen genieten dat maximaal 50% hoger ligt dan het leefloon;
✓ Hoge medicatiekosten hebben in verhouding met het inkomen;
De aanvraag voor medicatietoelage wordt voorgelegd aan de raad voor maatschappelijk welzijn die
beslist na raadpleging van het sociaal verslag.
Sociaal onderzoek
Bij elke aanvraag tot het bekomen van een medicatietoelage moet er een sociaal onderzoek
plaatsvinden. Dit onderzoek moet alle elementen bevatten die een invloed kunnen hebben op het
verkrijgen van de medicatietoelage.
De maatschappelijk assistent behandelt het dossier en ondertekent het verslag.
Bedrag medicatietoelage
Het maandelijks bedrag van de medicatietoelage wordt individueel bepaald op voorstel van de
maatschappelijk assistent, rekeninghoudend met het inkomen van betrokkene en zijn maandelijkse
medicatiekosten.
Het jaarbedrag van de medicatietoelage mag in geen geval hoger zijn dan het remgeld vastgelegd in de
regelgeving van de maximumfactuur. Zodra de jaarlijkse medicatietoelage het bedrag vastgelegd in de
regelgeving van de maximumfactuur overschrijdt, wordt er voor de rest van het lopende kalenderjaar
geen toelage meer uitbetaald.
De medicatietoelage wordt jaarlijks herzien in de maand juli.
Hoe aanvragen?
De aanvraag dient te gebeuren op de sociale dienst van het OCMW met volgende documenten:
✓ Identiteitskaart;
✓ Huidige inkomsten bewijzen a.d.h.v. loonfiche of bankuittreksel;
✓ Aanslagbiljet personenbelasting met inkomsten van 2 jaar voor de het jaar van de aanvraag (ook
consulteerbaar via kruispuntbank (KSZ));

✓ Overzicht van verbruikte medicatie van de voorbije 3 maanden bezorgen;
✓ Attest afleveren van betrokken dienst voor bewijs sociale MAF van volgende statuten:
o WIGW-statuut (consulteerbaar via KSZ)
o Leefloon gerechtigde
o IGO
o 1 jaar werkloos
o Mutualiteit (invaliditeitsuitkering)
o Algemeen attest FOD sociale zekerheid (consulteerbaar via website)
Artikel 2. De raad kan voor de toekenningen van medicatietoelagen afwijken van de hiervoor
genoemde reglementering betreffende het inkomen en een individuele en gemotiveerde beslissing
treffen.
Artikel 3. Dit besluit is van toepassing met ingang van 1 april 2012.
Artikel 4. Dit besluit wordt ter inzage gelegd op de zetel van het OCMW. Er zal een afschrift van
worden bezorgd aan iedereen die er om verzoekt.
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