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Artikel 1 

Iedere rechthebbende kan jaarlijks 8 bonnen krijgen voor voetverzorging. 

 

Artikel 2 

Om recht te hebben op bonnen moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Hechtel-Eksel, 

u moet er verblijven in de eigen thuissituatie en u moet het statuut van verhoogde tegemoetkoming bij 

uw ziekenfonds hebben. Het OCMW van Hechtel-Eksel controleert uw statuut bij de Kruispuntbank 

van de Sociale Zekerheid. 

 

Artikel 3 Daarnaast moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 

 

*   ofwel de leeftijdsvoorwaarde (minstens 65 jaar); 

* ofwel de voorwaarde van invaliditeit; daarvoor is één van volgende attesten nodig: 

a.  een attest van FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal personen met een handicap, dat een 

verminderde zelfredzaamheid aantoont van ten minste 9 punten; 

b.  een attest van een kas voor kinderbijslag dat bevestigt dat de aanvrager verhoogd kindergeld 

geniet omwille van een handicap van minstens 66% of recht heeft omwille  van een aandoening 

beoordeeld op basis van 3 pijlers: 

1. de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak,  

2. de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van het kind,  

3. de gevolgen voor de familiale omgeving, 

      Waarbij men ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen ofwel minstens 4    

      punten heeft voor de 1e pijler.  

 

c. een verklaring van een geneesheerspecialist met woordelijk de volgende tekst : 

”Ondergetekende,... , bevestigt dat... (naam, adres aanvrager) een dringende behoefte heeft aan 

voetverzorging, in de onmogelijkheid verkeert deze zelf uit te voeren en aangewezen is op hulp 

van derden.” 

Belangrijk : een attest dat niet beantwoordt aan één van deze drie modellen, heeft voor de 

pedicuredienst geen enkele waarde. 

 

Artikel 3  Eén bon is 5 euro waard. 

 

Artikel 4  Het bedrag dat moet bijbetaald worden aan de pedicure is afhankelijk van haar gangbare 

tarief en moet met de pedicure overeen gekomen worden. 

 

Artikel 5  De aanvraag moet gebeuren bij de seniorendienst van het OCMW van Hechtel-Eksel.  Deze 

dienst onderzoekt of alle voorwaarden vervuld zijn.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de 

Kruispuntbank van de Sociale zekerheid. 

http://onafts.fgov.be/Nl/Handicaped/who0.php##

