Reglement mantelzorgpremie
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van20/09/2018.
Art.1
Het OCMW Koksijde kent aan mantelzorgers, die zorg dragen voor een zorgbehoevend persoon in
Koksijde, een mantelzorgpremie toe als blijk van waardering voor hun inzet.
Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een familielid, vriend, kennis of buur die chronisch ziek is
of een handicap heeft. Er is een reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en de
persoon voor wie hij zorg draagt. Het gaat om langdurige zorg die onbetaald is, geen hulp van
professionelen.
Art. 2 Voorwaarden m.b.t. de zorgbehoevende
1° Ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Koksijde en op dat adres
ook effectief verblijven.
2° Bij een tijdelijk verblijf in een aangepaste instelling (vb. kortverblijf, een centrum voor
verzorging overdag, revalidatiecentrum, woonzorgcentrum, blijft het recht op de
mantelzorg behouden.
3° Recht hebben op een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van de Vlaamse Sociale
Bescherming (voorheen Vlaamse Zorgverzekering), ongeacht de leeftijd van de
zorgbehoevende.
Art. 4 Voorwaarden m.b.t. de mantelzorger
1° Op regelmatige basis (minstens 1 x/week) zorg/hulp aanbieden in de dagdagelijkse
activiteiten van de zorgbehoevende.
2° Geen enkele andere vergoeding ontvangen voor de geboden mantelzorg.
3° De mantelzorg kan geboden bij de zorgbehoevende thuis of bij de mantelzorger thuis.
4° Een mantelzorger kan niet tegelijk zorgbehoevende zijn.
5° Een mantelzorger kan ongeacht het aantal zorgbehoevenden bij wie hij/zij zorg verstrekt
ten hoogste 1 volledige of 2 gehalveerde maandelijkse mantelzorgpremies uitbetaald
krijgen.
6° De mantelzorger verbindt zich er toe elke wijziging binnen een termijn van één maand, te
melden aan de balie van het Sociaal Huis.
7° De mantelzorger staat zelf in voor het binnenbrengen van de verlenging van het attest van
het recht op een zorgbudget van de zwaar zorgbehoevende, uitgereikt door de Vlaamse
sociale bescherming, indien het voorgaande attest beperkt in tijd was.
De verlenging gebeurt niet automatisch.
Art. 5 Aanvraag
1° De aanvraag voor een mantelzorgpremie gebeurt door de mantelzorger en wordt ingediend
bij het Sociaal Huis van Koksijde. Het aanvraagformulier kan je bekomen in het Sociaal
Huis of downloaden via www.koksijde.be mantelzorgpremie/aanvraagformulier.
2° Per zorgbehoevende kan slechts één mantelzorgpremie worden aangevraagd, en dit
maximaal voor twee mantelzorgers.
3° De mantelzorger ontvangt uiterlijk binnen de 30 dagen een ontvangstbewijs, tenzij het om
een verlenging gaat van het recht op de mantelzorgpremie.
Art. 6 Toekenning en uitbetaling
1° De mantelzorgpremie bedraagt € 20,00 per maand en maximaal € 240,00 op jaarbasis.
2° Indien er twee mantelzorgers zijn krijgen ze elk een premie van € 120,00 per jaar
(uitbetaald in 2 x € 60,00).
3° Het recht op een mantelzorgpremie gaat in vanaf de eerste maand volgend op de datum
van de ontvangst van het volledige aanvraagdossier.
4° De uitbetaling gebeurt halfjaarlijks, in juli en in januari, voor de maand(en) waarvoor recht
bewezen is aan de hand van het attest van de Vlaamse Sociale Bescherming.

5° Het recht op de toelage blijft behouden voor de geldigheidsduur van het attest van de
Vlaamse sociale bescherming. Indien het attest beperkt is in tijd, moet een nieuw attest
voorgelegd worden. De verlenging van het recht gaat in op de eerste van de maand volgend
op het binnenbrengen van het nieuwe attest van het recht op een zorgbudget.
6° De mantelzorgpremie wordt niet meer uitbetaald vanaf de eerste maand volgend op:
a. Een definitieve opname van de zorgbehoevende in een voorziening.
b. Het overlijden van de zorgbehoevende persoon.
7° De mantelzorgpremie wordt gestort op rekening van de mantelzorger(s).
Art. 7 Overige bepalingen
1° De zorgbehoevende en de mantelzorger(s) aanvaarden dat er op elk moment een controle
kan worden uitgevoerd.
2° Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden, verhoogd met de
wettelijke interesten.
Art. 8 Slotbepaling
Huidig reglement vervangt voorgaande en is van toepassing op alle aanvragen mantelzorgpremie
vanaf 21/09/2018.

