Reglement tussenkomst in de farmaceutische kosten

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 oktober 2019

Artikel 1: Wettelijke basis
Wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn;
Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn;
Artikel 2: Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tussenkomst
§1 De aanvrager moet woonachtig zijn of verblijven in de gemeente Aalter waardoor het OCMW van
Aalter bevoegd is inzake maatschappelijke dienstverlening (cfr. de wet van 2 april 1965).
§2 De aanvrager komt in aanmerking voor een tussenkomst wanneer er sprake is van hoge
farmaceutische kosten en dat het beschikbare gezinsinkomen ontoereikend is waardoor de aanvrager en
zijn gezin niet in staat zijn om een menswaardig leven te leiden.
§3 De aanvrager is bereid om in begeleiding te komen bij het OCMW.
Artikel 3: Specifieke bepalingen
§1 Enkel farmaceutische kosten (geneesmiddelen) die voorgeschreven worden door een
geneesheer/specialist komen in aanmerking voor de tussenkomst. Op basis van de voorgelegde
bewijsstukken wordt er nagegaan hoe hoog de farmaceutische kost is en welke daarvan reeds door het
RIZIV ten laste genomen werd. Indien mogelijk zal er gevraagd worden om zoveel mogelijk generische
producten te gebruiken. Afwijkingen zijn mogelijk mits het voorleggen van een medisch attest waaruit
blijkt dat deze geneesmiddelen noodzakelijk zijn en mits een gemotiveerd sociaal onderzoek.
§2 Anticonceptie zonder voorschrift wordt ook ten laste genomen conform artikel 4.
§3 Op de factuur van de apotheek moet steeds het volgende vermeld staan: naam van de cliënt, wat
de cliënt zelf betaald heeft, wat het resterend saldo is, de medicatie met voorschriftnummers en het
rekeningnummer van de apotheek.
§4 De tussenkomst in de farmaceutische kosten wordt toegekend voor een periode van maximaal 6
maanden.
Artikel 4: Bedrag
1§ De tussenkomst is steeds beperkt tot vijfenzeventig procent van de factuur van de apotheker. De
apotheker bezorgt het OCMW maandelijks een afrekening/factuur van de afgehaalde geneesmiddelen.
De aanvrager dient een bedrag van vijfentwintig procent van de factuur te betalen aan de apotheker en
dit op het ogenblik van de afhaling van de geneesmiddelen.
§2 Het maximum bedrag dat kan ten laste genomen worden bedraagt 150 euro per persoon per maand.
Artikel 5: Aanvraag
§1 De aanvrager dient bij elke aanvraag tot tussenkomst bewijsstukken voor te leggen van de
inkomsten en uitgaven, waaronder de rekeninguittreksels en een overzicht van de farmaceutische
kosten van de laatste 6 maanden.
§2 Het bijzonder comité voor de sociale dienst zal op basis van de vaststellingen uit het sociaal
financieel onderzoek de aanvraag beoordelen door middel van het voorleggen van een sociaal
verslag.
§3 Afwijkingen op dit reglement kunnen slechts uitzonderlijk toegestaan worden bij beslissing van
het bijzonder comité voor de sociale dienst op basis van een grondig gemotiveerd sociaal verslag.
De tussenkomst in de farmaceutische kosten wordt toegekend voor een periode van maximaal 6
maanden.
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Artikel 6: Controle en uitbetaling
De maatschappelijk werker controleert de factuur vooraleer deze naar de financiële dienst (cluster
Financiën & Databeheersing) gaat.
Artikel 7: Stopzetting en terugvordering
Elke wijziging in de sociaal-financiële situatie kan tot een herziening of een stopzetting leiden
wanneer blijkt dat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.
Artikel 8: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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