REGLEMENT MANTELZORGPREMIE
Art. 1: Mantelzorg
Mantelzorg is de vrijwillige en extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door
één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving. Deze zorg vloeit voort uit een sociale
relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.
Ter ondersteuning en appreciatie van deze mantelzorg wordt een financiële tussenkomst uitbetaald
aan de mantelzorger.
Art. 2: Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende
De zorgbehoevende dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
-

De zorgbehoevende is iemand die door ziekte, ongeval niet meer in staat is zichzelf te
verzorgen en hierdoor blijvende hulp nodig heeft van een derde

-

De zorgbehoevende ontvangt dagelijks en/of op regelmatige wijze ondersteuning in zijn
thuissituatie van een mantelzorger

-

De zorgbehoevende is minstens 3 maanden gedomicilieerd in de gemeente Lichtervelde

-

De zorgbehoevende kan, maar moet niet, gedomicilieerd zijn bij de mantelzorger

-

De zorgbehoevende heeft recht op de Vlaamse Zorgverzekering

-

Er wordt slechts 1 mantelzorgtoelage per domicilie-adres toegekend.

-

De zorgbehoevende komt niet in aanmerking indien hij permanent is opgenomen in een
instelling zoals bv WZC.

-

Er is geen leeftijds- en inkomensvoorwaarde

-

De zorgbehoevende, voor wie al een mantelzorgpremie uitbetaald wordt aan een
mantelzorger, kan zelf niet optreden als mantelzorger voor een andere zorgbehoevende.

-

De zorgbehoevende is bereid om een zorgenplan te laten opstellen indien dit aangewezen
blijkt.

Er is geen cumul mogelijk met de gemeentelijke sociaal pedagogische toelage (tot 21 jaar). Als de
zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarde van deze toelage, dient dit recht eerst uitgeput te
worden.
Bij een langdurige opname (meer dan 1 maand) ziekenhuisopname/kortverblijf wordt de premie
geschorst. Het dossier wordt jaarlijks herzien.
Art. 3: Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger
De mantelzorger dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

-

De mantelzorger verklaart op eer dat hij/zij instaat voor de ondersteuning in de thuiszorg van
de zorgbehoevende. De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk met de thuiszorg bezig, hij/zij
levert effectief een bijdrage om de zorgbehoevende bij te staan en/of professionele
thuiszorgdiensten aan te vullen en dit op dagelijkse of regelmatige basis

-

De mantelzorger dient meerderjarig te zijn

-

De mantelzorger dient in een straal van 15 km van de zorgbehoevende te wonen

-

De mantelzorger is geen professionele hulpverlener die reeds hulp biedt aan de
zorgbehoevende

-

In palliatieve zorgsituaties kan er een mantelzorgpremie toegekend worden op basis van het
palliatief forfait, uitbetaald door de mutualiteit.

Wanneer meerdere mantelzorgers instaan voor de ondersteuning bij één zorgbehoevende,
dienen zij onder elkaar af te spreken welke mantelzorger de toelage ontvangt. Zij kunnen onder
elkaar een verdeling van deze premie afspreken.
Art 4: De aanvraag
De aanvraag tot het bekomen van een mantelzorgpremie wordt ingediend in het Sociaal Huis/De
Ploeg op het daartoe voorziene aanvraagformulier/verklaring op erewoord.
Bij het aanvraagformulier dient eveneens een bewijs van goedkeuring zorgverzekering gevoegd
worden.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW neemt binnen de maand na indiening van
de aanvraag schriftelijk een beslissing omtrent het al dan niet toekennen van de
mantelzorgpremie.
Art 5: De mantelzorgpremie
De mantelzorgpremie bedraagt € 125/jaar en wordt 6-maandelijks uitbetaald op de rekening van
de mantelzorger zoals aangegeven op het aanvraagformulier.
De toekenning gaat in op de eerste dag van de maand volgend op datum aanvraag, indien aan
alle voorwaarden is voldaan. De toelage wordt toegekend voor de duur van de toekenning van
het recht op zorgverzekering.
Een mantelzorger kan maar één mantelzorgpremie ontvangen.
Per zorgbehoevende wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend en uitbetaald.
Alle mantelzorgers die een mantelzorgpremie ontvangen vanuit het OCMW, alsook personen die
een sociaal pedagogische toelage ontvangen vanuit de gemeente worden uitgenodigd op de
bijeenkomsten georganiseerd ter ondersteuning van de mantelzorgers.
Art 6: Einde van het recht op de mantelzorgpremie
Het recht op de mantelzorgpremie eindigt:

-

Van rechtswege in dezelfde maand als het einde van het recht op de zorgverzekering

-

Vanaf de maand volgend op een feitelijke wijziging. Dit betekent dat de uitbetaling van de
mantelzorgpremie blijft gelden in de maand van bv het overlijden of de opname in een
residentiële voorziening van de zorgbehoevende.

De mantelzorger en/of de zorgbehoevende zijn er toe gehouden om, binnen de maand, zelf
melding te maken van elke wijziging waardoor er niet langer recht geopend wordt op de
mantelzorgpremie.
Bv: einde recht op zorgverzekering, overlijden van de zorgbehoevende, opname van de
zorgbehoevende in een residentiële voorziening, einde van de tussenkomst van de mantelzorger,
opname in een ziekenhuis meer dan 1 maand. Kortom, de zorgbehoevende/mantelzorger
voldoen niet meer aan één of meerdere voorwaarden vermeld in dit reglement.
Art 7: Controle en toezicht
De zorgbehoevende en de mantelzorger aanvaarden elke vorm van controle en toezicht.
Alle ten onrechte uitbetaalde toelagen, op basis van een onjuiste of onvolledige aangifte zullen
volledig worden teruggevorderd, dit verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de datum van
uitbetalingen. Hiertoe zal het dossier worden voorgelegd aan De Raad voor Maatschappelijk
Welzijn van het OCMW.
Het dossier wordt jaarlijks herzien in februari.
Art 8: Beroepsmogelijkheid
Tegen een beslissing genomen door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn kan beroep ingediend
worden bij de Arbeidsrechtbank te Brugge. Het beroep dient te worden ingediend binnen de 3
maanden na de kennisgeving van de beslissing. Het instellen van een beroep schorst de
uitvoering van de beslissing niet.
Art 9: Inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2015
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