OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
VAN DE STAD TIENEN

REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN
EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE

Gemeentelijke mantelzorgpremie OCMW Tienen

Artikel 1 - Principe
Binnen de perken van het goedgekeurde budget en onder de hierna vermelde voorwaarden wordt
een gemeentelijke mantelzorgpremie toegekend aan de zorgbehoevende senioren die verblijven in
hun thuismilieu in Tienen.
Artikel 2 - Definities
In dit reglement wordt verstaan onder:
2.1.

Thuiszorg: de hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht zijn de zorgbehoevende
persoon te handhaven in zijn thuismilieu.

2.2.

Zorgbehoevende persoon: de natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde nood een beroep doet op thuiszorg, omdat hij geheel of gedeeltelijk niet meer in staat is zichzelf te
verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon kan uitvoeren,
waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.

2.3.

Thuismilieu: de plaats waar de zorgbehoevende persoon effectief woont of inwoont, met
uitsluiting van de collectieve woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn en waar geheel of gedeeltelijk de gebruikelijke huishoudelijke
dienstverlening en gezinshulp worden geboden.

2.4.

Zelfzorg: de beslissingen en de handelingen van een natuurlijke persoon in het dagelijkse
leven met het oog op het voorzien in de eigen basisbehoeften.

2.5.

Mantelzorger: een persoon die op regelmatige basis en op een niet-beroepsmatige wijze
aanvullende, buitengewone zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving, vanuit een affectieve of sociale relatie die hij met deze persoon heeft.

Artikel 3 - Toekenningsvoorwaarden
3.1.

Om recht te hebben op een mantelzorgpremie moet de zorgbehoevende persoon voldoen
aan de volgende voorwaarden:
•

De zorgbehoevende persoon moet minimum 65 jaar zijn.

•

De zorgbehoevende persoon moet minstens één jaar voorafgaand aan de datum van
zijn aanvraag, ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de
stad Tienen en er effectief wonen.

•

De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn thuismilieu en maakt al dan niet gebruik
van de thuiszorgvoorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van de thuiszorg.

•

De persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij geheel of gedeeltelijk
niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een
gezonde persoon normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde
persoon noodzakelijk is.
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De zorgbehoevendheid wordt aangetoond:
- ofwel door middel van een reeds bestaand attest met een mindervaliditeitsscore
van minstens 12 punten beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidscriteria van de POD Sociale Zaken;
- ofwel door een recent uitgevoerde BEL-score door de sociale dienst van het
OCMW, met een score van minimaal 25 en maximaal 34 punten.
De zorgbehoevende persoon die de leeftijd van 90 jaar heeft bereikt, moet geen bewijs
van zorgbehoevendheid leveren.
•

De zorgbehoevende persoon moet over minstens één geregistreerde mantelzorger beschikken.

•

De zorgbehoevende persoon mag over een inkomen beschikken van maximum 1,5
maal het bedrag van het leefloon 1, en mag tevens niet meer dan één woning in volle
eigendom hebben.

3.2.

Er wordt slechts één gemeentelijke mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend.

3.3.

De gemeentelijke mantelzorgpremie kan niet gecumuleerd worden met:
- de mantelzorgpremie in het kader van de Vlaamse zorgverzekering;
- een persoonlijk assistentiebudget (PAB);
- een vergoeding als pleeggezin.

3.4.

Op basis van een gemotiveerd sociaal verslag kan het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst een afwijking toestaan op de gestelde toekenningsvoorwaarden.

Artikel 4 - De mantelzorger
4.1

De mantelzorger moet zijn woonplaats hebben in Tienen, Boutersem, Glabbeek, Hoegaarden, Linter, Lubbeek of Landen. Op basis van een gemotiveerd sociaal verslag kan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst hierop een afwijking toestaan.

4.2

De mantelzorger is door het OCMW geregistreerd als mantelzorger voor een zorgbehoevende persoon of voor een zorgbehoevend koppel.

4.3

De mantelzorger kan zich slechts eenmaal laten registreren.

4.4

De mantelzorger verricht wekelijks minstens twee van de volgende taken:
o poetsen, wassen en strijken;
o boodschappen doen;
o maaltijden bereiden;
o organiseren van het huishoudelijk werk;

1

Bedrag leefloon op 1 december 2009
Categorie
Alleenstaande
Echtpaar

Bedrag
€ 725,79
€ 967,72

x 1,5
€ 1.088,68
€ 1.451,58
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o
o

administratieve en/of financiële verrichtingen;
begeleiden naar medisch onderzoek.

De mantelzorger verklaart deze taken onbezoldigd te doen op een kwaliteitsvolle en
menswaardige manier en is zelf geen zorgbehoevende persoon.
4.5

De mantelzorger verbindt er zich toe elke wijziging in verband met de in artikel 3 en 4 gestelde voorwaarden binnen één maand schriftelijk mee te delen aan het OCMW.

4.6

De stopzetting van de activiteit als mantelzorger moet onmiddellijk gemeld worden aan het
OCMW.

Artikel 5 - Procedure
5.1

De aanvraag voor de gemeentelijke mantelzorgpremie wordt door de zorgbehoevende persoon of in naam van de zorgbehoevende ingediend bij de sociale dienst van het OCMW via
het daartoe voorziene aanvraagformulier. De sociale dienst van het OCMW staat in voor de
behandeling van de aanvraag en de samenstelling van het dossier.

5.2

De aanvrager moet het bewijs leveren dat aan de gestelde toekenningsvoorwaarden is
voldaan.

5.3

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst neemt binnen één maand na de indiening van
de aanvraag een gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld
aan de aanvrager.

5.4

Indien de aanvraag wordt geweigerd kan de zorgbehoevende persoon binnen drie maanden na ontvangst van de kennisgeving beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van
Leuven.

5.5

De zorgbehoevende persoon en de mantelzorger kunnen steeds onderworpen worden aan
controle door de sociale dienst.

5.6

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging in verband met de gestelde voorwaarden
binnen één maand schriftelijk mee te delen aan het OCMW.

Artikel 6 - Mantelzorgpremie
6.1

De gemeentelijke mantelzorgpremie bedraagt € 12,50 per maand per zorgbehoevende
persoon.
Vanaf 1 januari 2012 bedraagt de gemeentelijke mantelzorgpremie € 25,00 per maand per
zorgbehoevende persoon (RMW 11 april 2012).
Vanaf 1 januari 2016 bedraagt de gemeentelijke mantelzorgpremie € 50,00 per maand per
zorgbehoevende persoon (RMW 14 januari 2016).

6.2

De gemeentelijke mantelzorgpremie gaat in de maand volgend op de datum van de aanvraag.
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6.3

De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt toegekend voor een periode van twee jaar,
waarna een nieuwe beslissing wordt genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst.

6.4

De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt maandelijks uitbetaald aan de zorgbehoevende
persoon.

6.5

De premie wordt geschorst indien de zorgbehoevende persoon meer dan één maand gehospitaliseerd is of is opgenomen in een instelling of indien hij gerechtigd is op een toelage
van de Vlaamse zorgverzekering. Ingeval van een definitieve instellingsopname of van
overlijden wordt voor de maand van definitieve opname of overlijden nog een premie uitgekeerd.

6.6

Premies die verkregen werden op grond van verkeerde of ontbrekende inlichtingen worden
teruggevorderd, behoudens andersluidende gemotiveerde beslissing van het Bijzonder
Comité voor de Sociale Dienst.

6.7

De verdere uitbetaling van de mantelzorgpremie kan worden geweigerd op basis van een
gemotiveerde beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De mantelzorger
kan hiertegen binnen drie maanden na ontvangst van de beslissing beroep aantekenen bij
de Arbeidsrechtbank van Leuven.

Artikel 7 - Slotbepaling
Door de mantelzorgpremie aan te vragen, aanvaarden de zorgbehoevende persoon en zijn mantelzorger onderhavig reglement.
Artikel 8 - Inwerkingtreding
Onderhavig reglement treedt in werking op 1 april 2010.
GOEDGEKEURD DOOR DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OP 10 MAART 2010
NAMENS HET OCMW:
De Secretaris,

De Voorzitter,

Jan LAMBRECHTS

Bram DELVAUX
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