UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET
OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
ZITTING VAN 16 DECEMBER 2013

Aanwezig waren: Herman Himpens, OCMW-voorzitter, Robin Declerck, Lode Degrieck, Marie-Paule
Somers, Johan Stevens, Katrien Van Steenkiste, Lieven Vandenbroucke, Magda Vandycke, Ester
Vanparys, Jurgen Wildemauwe, Filip Wybo; Raadsleden en Tom Vandenberghe, OCMW-secretaris
Verontschuldigd: -

Betreft: Sociale dienst: vaststelling premie tegemoetkoming voor palliatieve thuispatiënten

De raad in openbare zitting vergaderd;
Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, latere wijzigingen en bijhorende uitvoeringsbesluiten;
Gelet op het Koninklijk Besluit van 2 december 1999 inhoudende de vaststelling van de
tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor geneesmiddelen,
verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen voor palliatieve thuispatiënten met ingang van 1 januari 2000;
Overwegende dat op dit ogenblik terminale patiënten die thuis wensen te sterven, financieel
benadeeld zijn ten opzichte van diegenen die gehospitaliseerd zijn;
Overwegende dat het bijgevolg billijk is om deze patiënten en hun gezin financieel te ondersteunen;
Overwegende dat het wenselijk is om aan de aanvraag van deze tegemoetkoming zo snel mogelijk
gevolg te geven, waarbij zowel de aanvraagprocedure als de administratieve verwerking van de
aanvraag zo beperkt en discreet mogelijk dient gehouden te worden;
Overwegende dat de uitgave voorzien is in het budget 2014 op artikel 0900/648133 met actie 3.2.2
zieken en personen met een handicap bijstaan.
BESLUIT
Met eenparigheid van stemmen;
Art. 01 – Voor een termijn van één jaar, ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2014
een OCMW-premie toegekend aan de palliatieve thuispatiënten, als tussenkomst in de geneeskundige
verzorging, verzorgingsmiddelen en hulpmiddelen, vast te stellen.
Art. 02 - De premie bedraagt 250 euro.
Art. 03 - De premie wordt uitbetaald mits voorlegging van het volgende bewijsstuk: een verklaring van
de mutualiteit, waarbij betrokkene is aangesloten, welke de bevestiging bevat dat betrokkene een
forfaitaire tegemoetkoming voor palliatieve thuiszorg via het RIZIV ontving,
Art. 04 - De premie wordt één maal uitbetaald.
Art. 05 - Misbruiken zullen aanleiding geven tot het terugvorderen van de ten onrechte uitgekeerde
vergoedingen.
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Art. 06 – De OCMW-raad wordt belast met de uitvoering van dit besluit en beslist over alle niet voorziene
en betwiste gevallen.
Art. 07 - De uitgaven zullen benomen worden op beleidsveld 0900, algemene rekening 2014/648133 van
het exploitatiebudget 2014.

Gedaan in zitting zoals hierboven,
Voor eensluidend verklaard uittreksel,
Oostkamp, 17 december 2013

Tom Vandenberghe
OCMW-secretaris

Herman Himpens
OCMW-voorzitter
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