Gemeentelijke mantelzorgpremie

Gemeenteraadsbesluit van 11 februari 2019

Artikel 1: definities
Er wordt verstaan onder:
1. Mantelzorger: een persoon die op een regelmatige basis en op een niet-beroepsmatige wijze
aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving, dit
vanuit een affectieve/sociale relatie die hij met deze persoon heeft.
2. Sociaal verslag: een verslag opgemaakt door een maatschappelijk werker waarin de taken van de
mantelzorger t.o.v. de zorgbehoevende persoon worden omschreven en waaruit blijkt als de
mantelzorgpremie al dan niet gerechtvaardigd is.
3. Niet-inwonende persoon: een persoon die gedurende de periode van de mantelzorg niet verblijft op
dezelfde domicilie als de mantelzorger.
Artikel 2: voorwaarden
§1 De mantelzorger:
1. moet gedomicilieerd zijn in de gemeente Aalter gedurende de periode waarvoor de
mantelzorg wordt aangevraagd.
2. is minimum 16 jaar op 1 januari van het jaar waarvoor de verzorging wordt aangevraagd.
3. mag zelf geen zorgbehoevende persoon zijn.
§2

De zorgbehoevende:
1. moet gedomicilieerd zijn in de gemeente Aalter gedurende de periode waarvoor de
mantelzorg wordt aangevraagd.
2. is minimum 21 jaar.
3. mag niet in een instelling of rusthuis verblijven.
4. beschikt over een attest van minimum 80% invaliditeit, een attest van minimum 12 punten op
basis van de medisch-sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid of heeft minstens de score 30 op de BEL-profielschaal.

Artikel 3: bedrag
De premie bedraagt 25 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald.
Artikel 4: aanvraag
§1 De premie moet door de mantelzorger aangevraagd worden bij de gemeentelijke administratie,
Europalaan 22 in Aalter op het daarvoor voorziene formulier vóór 31 december van het jaar
volgend op het jaar waarin de mantelzorg werd verstrekt.
§2 Bij de aanvraag moet een attest van minimum 80% invaliditeit, een attest van minimum 12 punten
op basis van de medisch–sociale schaal uitgereikt door de Federale overheidsdienst Sociale
Zekerheid of een attest met minstens de score 30 op de BEL-profielschaal worden gevoegd
§3 Een sociaal verslag wordt uitgevoerd door een maatschappelijk werker voor niet-inwonende
zorgbehoevende personen.
Artikel 5
§1 Per zorgbehoevende persoon kan slechts één mantelzorgpremie aangevraagd worden.
§2 De behandelend ambtenaar is gerechtigd bijkomende noodzakelijke inlichtingen op te vragen bij
de aanvrager van de premie.
§3. Er kan een onderzoek ingesteld worden door een maatschappelijk werker indien noodzakelijk en
nuttig om de gegevens en bewijsstukken - door de aanvrager verstrekt met het oog op het
bekomen van bovenvermelde premie - te staven.
Artikel 6: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.
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