REGLEMENT MANTELZORGPREMIE
OCMW SCHERPENHEUVEL-ZICHEM
Art. 1: Het OCMW zal op verzoek een financiële tegemoetkoming genaamd “mantelzorgpremie”
uitkeren in de gevallen waarin aan informele thuisverzorging wordt gedaan op de wijze
waarop en onder de voorwaarden waaronder wordt voorzien in dit reglement.
Begrippen
Een financiële tegemoetkoming mantelzorgpremie zal worden verleend aan zwaar
zorgbehoevende personen (zie art. 2.2 A) die beroep moeten doen op mantelzorg(ers).
Onder informele thuisverzorging wordt verstaan: het geval waarin één of meerdere personen
vrijwillig en onbezoldigd materiële bijstand of verzorging verstrekken aan één of meerdere andere
zwaar zorgbehoevende personen.
Art. 2: Voorwaarden voor het bekomen van de premie.
2.1. Personen die genieten van de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering of van het
persoonlijk assistentiebudget (PAB) komen niet in aanmerking voor de mantelzorgpremie van
het OCMW.
De verzorgde tekent een verklaring op eer dat hij geen mantelzorgpremie ontvangt van de
Vlaamse zorgverzekering.
Alle wijzigingen m.b.t. de mantelzorgpremie van de Vlaamse zorgverzekering moeten aan het
OCMW ter kennis worden gegeven.
2.2. Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon die mantelzorg ontvangt.
A) - ofwel heeft de verzorgde een beperking in zelfredzaamheid van minstens 12 punten,
bewezen door een attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
- ofwel heeft de verzorgde een arbeidsongeschiktheid van minstens 80 %, bewezen door een
attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
- ofwel is de verzorgde een kind tot 21 jaar dat verhoogde kinderbijslag ontvangt tengevolge
van een handicap
- ofwel komt de verzorgde in aanmerking voor palliatieve zorgverlening, bewezen door een
verklaring van een geneesheer. Onder palliatieve zorgverlening wordt verstaan: een
intensieve persoonlijke zorg voor zieken waarvoor men geen middelen meer heeft om de
ziekte te bestrijden, en het sterven kan worden verwacht binnen korte tijd.
B)

De verzorgde is niet permanent opgenomen in een instelling, ziekenhuis, of een
woonzorgcentrum. Onder niet permanent wordt verstaan: personen die verblijven in een
medisch – pedagogisch instituut en die minstens acht kalenderdagen per maand in de
thuissituatie verblijven. Het bewijsstuk wordt geleverd aan de hand van attesten van de
instelling waar men ingeschreven is met vermelding van het aantal opnamedagen per
kalendermaand.

C)

De verzorgde moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de stad ScherpenheuvelZichem.

Versiedatum 6/01/2014

Goedgekeurd door de raad op 25 januari 2010

1/2

Premie
Art. 3: De premie bedraagt [40 euro]1 per maand en per verzorgingssituatie en wordt rechtstreeks
betaald aan de zorgbehoevende.
De toekenning gebeurt vanaf de maand die volgt op de datum van de aanvraag.
De datum van de aanvraag is de dag waarop de aanvraag bij het OCMW toekomt
(datumstempel van het OCMW ).
De premie wordt maandelijks uitbetaald.

Aanvraag en uitbetaling van de premie
Art. 4: De mantelzorgpremie wordt aangevraagd bij het OCMW op de daartoe voorziene
aanvraagformulieren.
De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan op
het moment van de aanvraag van de mantelzorgpremie bij het OCMW. De aanvrager dient
hiertoe op het moment van de aanvraag van de mantelzorgpremie bij het OCMW een
verklaring van zijn zorgkas aan het OCMW over te maken of hij al dan niet de
mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering geniet.
De gestelde voorwaarden voor de toekenning van de mantelzorgpremie dienen na de
toekenning van een mantelzorgpremie door het OCMW op elk moment vervuld te blijven.
De verzorgde geeft hiertoe volmacht aan het OCMW om na de toekenning van een
mantelzorgpremie door het OCMW rechtstreeks informatie op te vragen aan zijn zorgkas of
hij al dan niet de mantelzorgpremie van de Vlaamse Zorgverzekering geniet.
De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging die zich voordoet in verband met de
gestelde voorwaarden onmiddellijk aan het OCMW te melden.
Art. 5: Er wordt slechts één premie toegekend per verzorgde.
Art. 6: De uitbetaling van de premie wordt ingetrokken bij stopzetting van de informele zorg (bijv.
bij overlijden of bij een definitieve opname in een rusthuis) of van zodra niet langer alle
voorwaarden voor het bekomen van de premie worden vervuld. De uitbetaling stopt vanaf
de eerste dag van de maand die volgt op die waarin de gebeurtenis plaatsvond die
aanleiding gaf tot de intrekking van de uitbetaling. Ten onrechte uitgekeerde bedragen
worden teruggevorderd.
Art. 7: De aanvrager verbindt zich ertoe elke wijziging die zich voordoet in verband met de
gestelde voorwaarden onmiddellijk aan het OCMW te melden.
Foutieve of onvolledige aangiften hebben gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de
premie tot gevolg.
Art. 8: Het Vast Bureau is belast met de uitvoering van dit besluit en met het toekennen van de
mantelzorgpremie.
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