Reglement ten laste name kosten eerste en tweede leeftijdsmelk

Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december
2021

Artikel 1: Wettelijke basis
De wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn,
De 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.
§2. De aanvrager komt in aanmerking voor een ten laste name wanneer het beschikbare
gezinsinkomen ontoereikend is waardoor de aanvrager en zijn gezin niet in staat zijn om een
menswaardig leven te leiden. En/of door middel van doorverwijzing of een aanmelding via Kind &
Gezin.
§3. De aanvrager is bereid om in begeleiding te komen bij het OCMW.
§4. De aanvrager mag een enige eigendom in België bewonen, er mogen geen eigendommen in
buitenland in bezit zijn. Het bewijs kan door de maatschappelijk werker via de KSZ opgevraagd worden.
Indien dit niet kan, dient er een bewijs via de ambassade bezorgd worden aan de maatschappelijk
werker.
Artikel 3: Specifieke bepalingen
§1. Er kunnen maximum 6 dozen van 800 gram of 12 dozen van 400 gram eerste leeftijdsmelk of
tweede leeftijdsmelk ten laste genomen worden per maand per kind.
§2. De dozen melkpoeder moeten aangekocht worden bij een apotheek naar keuze.
§3. De ten laste name kan maximaal toegekend worden tot het kind een leeftijd van 12 maanden heeft.
§4. Dozen niet gebruikte melkpoeder mogen niet doorverkocht worden. Deze dienen teruggebracht
te worden naar het OCMW.
Artikel 4: Aanvraag
§1. Bij elke aanvraag tot ten laste name gebeurt er een sociaal financieel onderzoek. De aanvrager
zal de maatschappelijk werker inzage geven in zijn/haar patroon van inkomsten en uitgaven en
persoonlijke rekeninguittreksels van de laatste 6 maanden. Indien nodig kan er in het kader van het
sociaal financieel onderzoek extra informatie of bewijsstukken opgevraagd worden om het
onderzoek te vervolledigen.
§2. Het bijzonder comité voor de sociale dienst zal op basis van de vaststellingen uit het sociaal
financieel onderzoek de aanvraag beoordelen.
§3. Het bijzonder comité voor de sociale dienst kan slechts afwijkingen op dit reglement toestaan in
uitzonderlijke situaties en op basis van een grondig gemotiveerd sociaal verslag.
Artikel 5: Controle en uitbetaling
Iedere aankoop dient – op naam – bewezen te worden door een factuur van de apotheek. De
factuur dient ingediend te worden, uiterlijk voor het einde van maand volgend op de maand van de
aankopen.
Artikel 6: Stopzetting en terugvordering
Elke wijziging in de sociaal-financiële situatie kan tot een herziening of stopzetting leiden wanneer
blijkt dat er niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden van dit reglement.
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Artikel 7: Overgangsbepalingen
De lopende beslissingen van het bijzonder comité voor de sociale dienst blijven behouden tot hun
einddatum.
Artikel 8: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
Artikel 9: Geldigheidstermijn
Het huidige reglement ‘Ten laste name kosten eerste en tweede leeftijdsmelk’ wordt opgeheven op
31 december 2021.
Dit reglement is van toepassing tot en met 31 december 2025.
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