REGLEMENT TOELAGE VOOR OPPASDIENSTEN EN VOOR
VERBLIJF IN EEN DAGVERZORGINGSCENTRUM OF
CENTRUM VOOR KORTVERBLIJF
Art. 1: Het OCMW zal op verzoek een financiële tegemoetkoming uitkeren in de gevallen waarin
een beroep wordt gedaan op oppasdiensten voor ouderen, zorgbehoevenden of personen met een
handicap of waarin een verblijf wordt aangetoond in een erkend dagverzorgingscentrum of in een
erkend centrum voor kortverblijf, op de wijze waarop en onder de voorwaarden waaronder wordt
voorzien in dit reglement.
Begrippen
Onder de doelgroep van ouderen, zorgbehoevenden of personen met een handicap wordt
verstaan:
- Iemand die in aanmerking komt voor een mantelzorgpremie van de Vlaamse
Zorgverzekering of voor de mantelzorgpremie bij het OCMW Scherpenheuvel-Zichem;
- Iemand die gebruik maakt van een dienst gezinszorg.
VOORWAARDEN
Art. 2: Voorwaarden voor het bekomen van de toelage:
2.1. De zorgbehoevende persoon dient met de nodige bewijsstukken aan te tonen dat hij tot de
doelgroep behoort. Bewijsstukken kunnen o.a. zijn: de meest recente factuur van een dienst
gezinszorg, een bewijs van storting van de premie van de Vlaamse Zorgverzekering of het OCMW
of enig ander document dat kan aantonen dat men tot de doelgroep behoort.
2.2. De zorgbehoevende dient een factuur van de oppasdienst voor te leggen. De oppasdienst
dient door het OCMW als oppasdienst te zijn erkend.
De zorgbehoevende dient een factuur en/of verklaring van het erkende dagverzorgingscentrum of
het erkende centrum voor kortverblijf voor te leggen waaruit duidelijk blijkt dat het om een verblijf in
het dagverzorgingscentrum of in het centrum voor kortverblijf gaat.
Een tussenkomst wordt gegeven als de factuur of facturen voor de oppasdienst(en) of het verblijf
in het dagverzorgingscentrum of in het centrum voor kortverblijf in totaal minimum 50 euro
bedraagt voor een periode van 30 kalenderdagen (de periode waarop de aanvraag betrekking
heeft telt 30 kalenderdagen vanaf de dag van de eerste prestatie). Facturen zijn cumuleerbaar.
2.3. De zorgbehoevende mag niet permanent opgenomen zijn in een instelling, ziekenhuis of
woonzorgcentrum, uitgezonderd het dagverzorgingscentrum of centrum voor kortverblijf.
Onder permanent wordt verstaan een opname gedurende ten minste 1 maand. Uitzondering is
echter voor personen die verblijven in een medisch-pedagogisch instituut of een andere
opvangvorm voor personen met een handicap en die minstens acht kalenderdagen per maand in
de thuissituatie verblijven. Het bewijs wordt geleverd aan de hand van attesten van de instelling
waar men ingeschreven is, met vermelding van het aantal opnamedagen per kalendermaand.
2.4. De zorgbehoevende persoon waarvoor de aanvraag wordt ingediend, moet ingeschreven zijn
in het bevolkingsregister van Scherpenheuvel-Zichem.
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TOELAGE
Art. 3: De toelage bedraagt 1/3de van het gefactureerde bedrag indien de totale kost minimum 50
euro bedraagt over een periode van 30 kalenderdagen. De toelage bedraagt maximum 500 euro
per kalenderjaar.
Binnen de maand na de aanvraag wordt er een beslissing genomen over de aanvraag.
AANVRAAG EN UITBETALING VAN DE TOELAGE
Art. 4: De toelage wordt aangevraagd bij het OCMW op het daartoe voorziene aanvraagformulier.
De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. Indien een
erkenningsaanvraag werd ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen
met een handicap, zal de aanvraag worden uitgesteld tot het attest van erkenning wordt
voorgelegd. De uitbetaling zal dan met terugwerkende kracht gebeuren vanaf de datum van
aanvraag.
Art. 5: Indien er in een periode van 30 kalenderdagen verschillende facturen zouden zijn, zijn deze
cumuleerbaar.
Art. 6: De uitbetaling van de toelage wordt ingetrokken van zodra niet langer alle voorwaarden voor
het bekomen van de toelage worden vervuld. 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 kunnen terugvordering van de toelage tot gevolg hebben.
Art. 8: De aanvraag mag bij volmacht gebeuren of door een derde die instaat voor de betaling van
de voorgelegde facturen.
Art. 9: Het vast bureau of een ander bevoegd orgaan is belast met de uitvoering van dit besluit en
neemt een beslissing over de aanvraag van de toelage.
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