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Artikel 1 

Het OCMW van Maldegem voorziet in een toelage aan de instellingen die op Maldegems 

grondgebied instaan voor de opvang van personen met een beperking. 

 

Artikel 2 

§1. Basistoelagebedragen 

De toelage bestaat uit een vast bedrag per verblijfsdag van 0.8305 euro in het dagregime of van 

0.9459 euro in het dag- en nachtregime. 

§2. Indexering  

De hierboven vermelde bedragen zijn de basisbedragen. Ze worden jaarlijks op 1 januari 

geïndexeerd volgens de formule: 

Basisbedrag x nieuwe index = geïndexeerd bedrag 

          aanvangsindex 

Aanvangsindex = gezondheidscijfer van oktober 2016. 

Nieuwe index : gezondsheidsindexcijfer van oktober voorafgaand aan 1 januari. 

Het geïndexeerd totaalbedrag per instelling wordt afgerond als volgt: 

Van 0 tot 0,99 euro: op dichtste veelvoud van 5 cent 

Van 1 tot 19,99 euro: op dichtste veelvoud van 50 cent 

Vanaf 20 euro: op één euro 

Als twee veelvouden even dicht liggen, wordt het bedrag afgerond naar boven.  

Het bedrag van de toelage die wordt toegekend, is het geïndexeerd bedrag op het ogenblik van de 

aanvraag. 

 

Artikel 3 

De toelage kan alleen toegekend worden voor de opvang van in Maldegem gedomicilieerde of uit 

Maldegem afkomstige personen met een beperking voor zoverre de opvang ook plaatsvond in een 

instelling gelegen in de gemeente Maldegem. 

 

Artikel 4 

De aangifteformulieren dienen uiterlijk op 31 januari volgend op het verstreken jaar waarop de 

toelage van toepassing is, ingediend te worden. 

 

Artikel 5 

§1. Het bedrag voor de toelage wordt voorzien onder artikel 090000/649303 van het OCMW-budget.  

Indien het beschikbare budget ontoereikend is, wordt de toelage uitbetaald pro rata van het aantal 

aanvragen. 

§2. Het budget wordt met 2.000 euro verhoogd bij de volgende budgetwijziging. 

 


