
 

 

GEMEENTELIJKE PREMIE – INCONTINENTIE EN NIERDIALYSE 

     De raad,  

Gelet op het raadsbesluit van 27 januari 2022,  houdende toekenning van een gemeentelijke premie voor 

incontinentie en nierdialyse; 

Overwegende dat personen met incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in thuisbehandeling door 

de aard van hun aandoening, en aldus onvrijwillig, meer afval hebben dan een standaardgezin; 

Overwegende dat het derhalve sociaal verantwoord is om voor deze personen in een  premie te voorzien; 

Gelet op de gevoerde bespreking;                        

 Besluit: 

Art.  1.-    De gemeente Schoten verleent onder navolgende voorwaarden een premie aan personen 

                  met  incontinentieproblemen en patiënten nierdialyse in thuisverzorging.  

Art.   2.- De premie zal slechts worden toegekend onder de volgende voorwaarden: 

a) het getekende aanvraagformulier dient jaarlijks ingeleverd te worden (zie toelichting) 

b) de aanvrager dient ingeschreven te zijn in Schoten en de gemeente effectief te bewonen; 

op de dag van de aanvraag moet hij/zij tenminste zes maanden in de gemeente wonen 

c) de aanvrager mag niet permanent opgenomen zijn in een voorziening, een ziekenhuis of een 

woonzorgcentrum. 

Art.  3.- De premie is gelijk aan het quotiënt dat bekomen wordt door het budget van  9.000 euro te delen 

door het aantal aanvragen op de uiterste inleverdatum zijnde 31 oktober . Wanneer  de aanvrager 

zou overlijden, wordt de premie uitbetaald aan de op hetzelfde adres ingeschreven partner. 

Art.  4.- De aanvraag voor deze premie dient te gebeuren met het daartoe beschikbaar gestelde 

aanvraagformulier en dient te worden gericht aan het college van burgemeester en schepenen 

uiterlijk op 31 oktober van het lopende jaar. 

Art.  5.- De premie wordt betaald na controle door een daartoe aangestelde ambtenaar van het 

gemeentebestuur.  De aanvrager en zijn/haar gezinsleden dienen hieraan hun volle medewerking 

te verlenen. 

Art.  6.- Indien er op enige wijze wordt vastgesteld dat een aanvraag op bedrieglijke wijze tot stand 

gekomen is, zal deze van ambtswege ingetrokken worden en zullen alle ten onrechte genoten 

premies teruggevorderd worden. 

Art.  7.- Het toekennen van de premie is steeds afhankelijk van de goedkeuring door de hogere overheid.   

Art.  8.-   Onderhavig besluit geldt voor het dienstjaar 2022, 2023 en 2024. 


