REGLEMENT PREMIES VOOR VOETVERZORGING
OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Artikel 1:
Volgende personen hebben recht op premies voor voetverzorging :
1. Inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem vanaf de leeftijd van 65 jaar die het recht op de
verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de ziekte- en invaliditeitsverzekering genieten.
OF
2. Inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem met een handicap of invaliditeit van minstens
66% die het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming in de ziekte- en
invaliditeitsverzekering genieten.
Dit ongeschiktheidspercentage van minstens 66% wordt bewezen op voorlegging van :
- een attest van de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap;
- een attest van het kinderbijslagfonds;
- een attest van het ziekenfonds.
De aanvrager dient een kleefvignet van het ziekenfonds voor te leggen. Op het kleefvignet worden
de leeftijd (via de vermelding van het rijksregisternummer) en het statuut verhoogde
verzekeringstegemoetkoming gecontroleerd (via de hoedanigheidscode).
Indien de aanvrager geen 65 jaar oud is wordt een attest opgevraagd zoals hiervoor vermeld om na
te gaan of de aanvrager een handicap of invaliditeit van ten minste 66% heeft.
Artikel 2:
Om te kunnen toetreden tot de lijst van voetverzorgers dient de pedicure houd(st)er te zijn van een
diploma of getuigschrift van voetverzorging dat erkend wordt door het OCMW en dient de pedicure
aanvaard te worden door het OCMW. De aanvraag tot toetreding moet vergezeld zijn van een
afschrift van dit diploma of getuigschrift.
Het vast bureau beslist over de erkenning van het diploma of getuigschrift van voetverzorging en
over de aanvaarding van de kandidaat pedicure.
Artikel 3:
Het OCMW sluit met de erkende en aanvaarde pedicure een schriftelijke overeenkomst af.
De overeenkomst treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de maand van de
ondertekening. Niet naleving van de bepalingen van de overeenkomst heeft onmiddellijke uitsluiting
tot gevolg, onafgezien van eventuele rechtsvervolging.
Artikel 4:
[De premies voor voetverzorging van het OCMW zijn aanvullend tot een korf van 50 euro per
kalenderjaar op de mogelijke tussenkomsten voor voetverzorging bij het ziekenfonds van de
hulpvrager. Indien de hulpvrager van zijn ziekenfonds minder dan een korf van 50 euro per
kalenderjaar tussenkomst voor voetverzorging kan genieten, betaalt het OCMW het restsaldo tot
aan de korf van 50 euro per kalenderjaar aan de hulpvrager De voorwaarden van het ziekenfonds
van de hulpvrager die geldig zijn op 01 januari van het uitgiftejaar van de kaart vermeld in art. 5
worden in aanmerking genomen voor de bepaling van de mogelijke tussenkomsten voor
voetverzorging bij het ziekenfonds van de hulpvrager.]1
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Artikel 5:
[Op aanvraag van de hulpvrager wordt een kaart afgeleverd door het OCMW, na onderzoek van de
voor te leggen stukken vermeld in art. 1. Op de kaart wordt de naam van de hulpvrager vermeld
evenals de uitgiftedatum. Deze kaart wordt voor afgifte gevalideerd met de handtekening van de
verantwoordelijke medewerker op het OCMW.]1
Artikel 6:
De hulpvragers kunnen een pedicure kiezen uit de lijst van aangesloten pedicures met vermelding
van het diploma, die hen door het OCMW ter beschikking gesteld wordt.
Artikel 7:
[Na elke behandeling zullen zowel de hulpvrager als de pedicure eigenhandig op de kaart de
datum van elke pedicurebeurt vermelden en elke pedicurebeurt handtekenen. Onvolledig of foutief
ingevulde en onleesbare kaarten komen niet in aanmerking voor terugbetaling.]1
Artikel 8:
[De kaart vervalt op 31 december van het jaar van uitgifte, deze vervaldatum is vermeld op de kaart.
Kaarten voor behandeling buiten de geldigheidsduur ervan zullen niet in aanmerking komen voor
terugbetaling. Een nieuwe kaart zal slechts afgeleverd worden na het verstrijken van de
geldigheidsduur van de vorige kaart.]1
Artikel 9:
[De hulpvrager bezorgt de ingevulde kaart aan het OCMW uiterlijk vóór 1 maart volgend op het
kalenderjaar waarop de kaart betrekking heeft. Deze kaart dient vergezeld te worden van een attest
afgeleverd door het ziekenfonds waarin het bedrag van de tussenkomst uitbetaald voor het
betreffende jaar door het ziekenfonds wordt vermeld. De uitbetaling van de premie gebeurt aan de
hulpvrager na de indiening van beide documenten (kaart en attest).
Kaarten die laattijdig worden binnengebracht worden niet meer uitbetaald.]1

