Ontwerp van reglement betreffende de toekenning van een mantelzorgpremie
Artikel 1
Binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn vermeld in het overzicht van de te
verstrekken subsidies per beleidsveld (zie toelichting bij het budget) kan door het college van
burgemeester en schepenen een mantelzorgpremie worden toegekend, volgens de voorwaarden
bepaald door dit reglement.
Artikel 2
De mantelzorger is een niet-professionele hulpverlener, die ervoor zorgt dat een hulpbehoevende
persoon, door zijn hulpverlening langer in een thuissituatie kan blijven wonen.
Artikel 3
De hulpbehoevende persoon is een inwoner van Bredene, die:
 indien die jonger is dan 65 jaar een uitkering inkomensvervangende en
integratietegemoetkoming vanwege de FOD Sociale Zekerheid (IV + IT) geniet voor minstens 12
punten
 indien die ouder is dan 65 jaar een tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) vanwege de
FOD Sociale Zekerheid geniet voor minstens 12 punten
Artikel 4
De mantelzorger is woonachtig te Bredene of één van de hiernavermelde grensgemeenten :
Oostende, Oudenburg, De Haan.
Artikel 5
De mantelzorgpremie wordt toegekend aan één mantelzorger per zorgbehoevende persoon. De
hulpbehoevende beslist zelf wie zijn/haar mantelzorger is.
Artikel 6
De mantelzorgpremie wordt gezamenlijk aangevraagd door de zorgbehoevende en de mantelzorger
via het hiervoor bestemd aanvraagformulier, waaraan de nodige bewijsstukken worden toegevoegd.
Artikel 7
De mantelzorgpremie wordt toegekend vanaf de 1ste dag van het kwartaal volgend op de aanvraag.
Artikel 8
De mantelzorgpremie wordt uitbetaald per kwartaal op rekening van de mantelzorger.
Artikel 9
De uitbetaling van de mantelzorgpremie wordt stopgezet vanaf het kwartaal volgend op definitieve
plaatsing van de zorgbehoevende in een residentiële opvang, bij overlijden, bij verhuis buiten de
gemeente.
Artikel 10
De mantelzorgpremie bedraagt 50 EUR/kwartaal.

Artikel 11
De mantelzorgpremie dient jaarlijks te worden herbevestigd of opnieuw te worden aangevraagd en
dit vóór 31 december van het voorgaande jaar. Het gemeentebestuur (i.c. sociale dienst) zal
jaarlijks in de maand oktober via een brief alle aanvragers een formulier hiervoor bezorgen.
Artikel 12
De mantelzorger en aanvrager verbinden zich er toe de eventuele controle door het
gemeentebestuur (i.c. sociale dienst) te aanvaarden.
Artikel 13
In afwijking van artikel 7 wordt de mantelzorgpremie die wordt aangevraagd vóór 1 december 2015
toegekend vanaf de 1ste dag van het vierde kwartaal 2015.

Aanvraagformulier
Gemeentelijke mantelzorgpremie
AANVRAGER
Naam en voornaam:
Rijksregisternummer:
Adres:
Telefoon:

Ik verklaar hierbij zwaar zorgbehoevend te zijn en vraag een
mantelzorgpremie aan voor volgende persoon, die mij als mantelzorger helpt
bij mijn thuisverzorging.
Volgens bijgaande attesten werd het zelfredzaamheidscijfer vastgesteld op
…. punten (attest erkenning handicap – IVT /IT / HAB -zelfredzaamheid van
minstens 12 punten) en kom ik in aanmerking voor een :
O inkomensvervangende tegemoetkoming
O integratietegemoetkoming
0 tegemoetkoming hulp aan bejaarden

MANTELZORGER
Naam en voornaam:
Rijksregisternummer:
Adres:
Telefoon:

Ik verbind er mij toe daadwerkelijk voor de thuisverzorging van de
bovenvermelde zorgbehoevende in te staan als mantelzorger.
De mantelzorgpremie (50 EUR/kwartaal) mag worden overgemaakt op de
bankrekening van de mantelzorger met nummer:
BE
PREMIEAANVRAAG
Ondergetekenden verbinden er zich toe de eventuele controle door het
gemeentebestuur van Bredene (i.c. de sociale dienst) te aanvaarden.
Ondergetekenden verklaren zich akkoord met het reglement betreffende de
toekenning van een mantelzorgpremie.

HANDTEKENING AANVRAGER

HANDTEKENING MANTELZORGER

AANVRAAG ONTVANGEN OP DATUM:
DOOR:
DATUM INGANG DOSSIER:

…/…/…

