Reglement MANTELZORGPREMIE

Goedgekeurd in de Gemeenteraad van
gemeenteraadsbeslissing van 28.06.2021
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Artikel 1 – Doel
De stad Roeselare wil met deze premie:
• dat zorgbehoevende personen zo lang mogelijk in hun eigen, vertrouwde omgeving kunnen
wonen. Door mantelzorghulp is dit mogelijk.
• mantelzorgers erkennen, waarderen en stimuleren voor hun vrijwillige zorg voor een
zorgbehoevende persoon uit hun directe omgeving.
Artikel 2 – Definities
2.1. Mantelzorg:
De vrijwillige zorg voor een persoon met een grote zorgnood.
2.2. Mantelzorger:
Dit is de meerderjarige persoon die instaat voor het geven van mantelzorg. Dit kan om het
even wie zijn die met de zorgbehoevende persoon een persoonlijke band heeft. Personen die
betaald worden om zorg te geven, zijn geen mantelzorger.
Een mantelzorger kan aan meerdere zorgbehoevende personen zorg geven. In dit geval krijgt
de mantelzorger per zorgbehoevende aan wie hij/zij zorg verleent, de mantelzorgpremie.
2.3. Gemandateerde mantelzorger:
Een zorgbehoevende persoon kan meerdere mantelzorgers hebben maar de volledige premie
wordt aan één mantelzorger betaald. Deze mantelzorger wordt door de medemantelzorgers
van dezelfde zorgbehoevende persoon aangeduid om de mantelzorgpremie te ontvangen. Deze
gemandateerde mantelzorger zorgt dat de ontvangen premie evenredig aan de
medemantelzorgers wordt uitbetaald .
2.4. Mantelzorgpremie:
Dit is de benaming voor het geld dat aan de (gemandateerde) mantelzorger wordt betaald.
2.5. Zorgbehoevende persoon:
Een zorgbehoevende persoon is iemand die maandelijks het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg van de Zorgkas krijgt.
De zorgbehoevende persoon kan geen mantelzorger voor een andere zorgbehoevende persoon
zijn.
2.6. Referentieperiode:
De referentieperiode loopt van 1 januari tot en met 31 december.
2.7. Residentiële voorziening voor zorgbehoevende personen:
Dit is de woonvorm waar de zorgbehoevende persoon permanent verblijft. ‘Permanent’
betekent dat de zorgbehoevende persoon constant, zowel overdag als ’s nachts, in de
voorziening blijft, ook al is hij/zij er niet gedomicilieerd. Een verblijf in het ziekenhuis, in
kortverblijf of een dagverzorgingscentrum wordt niet als permanent beschouwd.
Residentiële voorzieningen zijn erkende:
• woonzorgcentra;
• rust- en verzorgingstehuizen;

•
•
•

psychiatrisch verzorgingstehuizen;
multifunctionele centra voor personen met een handicap erkend door het Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH);
residentiële voorzieningen voor personen met een handicap.

2.8. Positieve beslissing van de Zorgkas:
Dit is de brief van de Zorgkas waarin staat dat de zorgbehoevende persoon vanaf een bepaalde
datum en voor een bepaalde duur recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
bij mantel- en thuiszorg.
Artikel 3 – Voorwaarden
Voor de zorgbehoevende persoon:
1. gedomicilieerd zijn in Roeselare op het moment van de aanvraag en niet permanent in
een residentiële voorziening voor zorgbehoevende personen verblijven EN
2. maandelijks het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg
ontvangen EN
3. minimumleeftijd van 18 jaar.
Voor de mantelzorger:
1. geven van vrijwillige hulp om de zorgbehoevende persoon bij te staan en/of de
professionele thuiszorgdiensten aan te vullen EN
2. moet meerderjarig zijn EN
3. is zelf niet zorgbehoevend.
Artikel 4 - Bedrag subsidie
De mantelzorgpremie is een vast bedrag van 15 euro per maand en wordt één maal per jaar
uitbetaald.
Artikel 5 - Aanvraagprocedure
•

•
•
•

De premie wordt met het voorziene aanvraagformulier aangevraagd. Dit formulier moet
volledig door de zorgbehoevende persoon en door de mantelzorger(s) ingevuld en
ondertekend worden. De aanvrager van de subsidie is verantwoordelijk voor de door
hem/haar ingevulde gegevens op het aanvraagformulier.
Bij het formulier moet de kopie van de positieve beslissing van de zorgkas gevoegd worden.
Het aanvraagformulier kan in het Welzijnshuis Roeselare gevraagd worden en wordt online
via de stadswebsite ter beschikking gesteld.
Na invulling en ondertekening moet het formulier bezorgd worden aan het college van
burgemeester en schepenen, ter attentie van het Welzijnshuis, Botermarkt 2, 8800
Roeselare en dit ten laatste op 31 december van het lopende jaar.

Artikel 5 bis Recht op de subsidie
•

Ingangsdatum:
Het recht op de mantelzorgpremie start vanaf de datum van indiening van het
aanvraagformulier bij Stad Roeselare. Op dat moment moet de positieve beslissing van de
Zorgkas gevallen zijn.
Uitzonderingen:
o de afwijzing van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg:
indien een beroep ingediend werd bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming en
het bezwaar werd aanvaard, dan kan de mantelzorgpremie met terugwerkende kracht
aan de (gemandateerde) mantelzorger betaald worden. De positieve beslissing van de
Zorgkas moet aan het college van burgemeester en schepenen t.a.v. het Welzijnhuis

o

o

•

worden bezorgd. De terugwerkende kracht geldt vanaf de maand dat de positieve
beslissing voor de zorgbehoevende persoon effectief uitwerking krijgt.
bewoners van een voorziening die volgens de 30- of 100-dagen afwezigheidsregel recht
hebben op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg krijgen
de positieve beslissing van de Zorgkas pas het volgende jaar. De positieve beslissing van
de Zorgkas moet aan het college van burgemeester en schepenen worden bezorgd.
De mantelzorgpremie kan niet met de betaling van de sociaal-pedagogische toelage van
Stad Roeselare gecumuleerd worden.

Eind van het recht:
Het recht op de mantelzorgpremie eindigt:
o vanaf de maand volgend op het einde van de periode waarin de zorgbehoevende niet
langer recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en
thuiszorg.
o vanaf de maand volgend op elke wijziging van de situatie van de mantelzorger of
zorgbehoevende persoon (zie ook artikel 8).

Artikel 6 – Uitbetaling
•
•
•

•
•
•

De uitbetaling gebeurt, na controle van het dossier en van de voorwaarden van het
reglement, op het rekeningnummer van de mantelzorger zoals op het aanvraagformulier
werd ingevuld. De mantelzorgpremie wordt niet aan de zorgbehoevende persoon betaald.
De uitbetaling gebeurt in het begin van het jaar, gebaseerd op de uitbetaling van het
zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg van het voorbije jaar.
Als de gemandateerde mantelzorger overlijdt, wordt de mantelzorgpremie uitbetaald voor
de overeenstemmende periode aan de mantelzorger die als eerste na de gemandateerde
mantelzorger op het aanvraagformulier is vermeld en met mededeling van zijn/haar
rekeningnummer.
Als de enige mantelzorger overlijdt vóór de zorgbehoevende persoon overlijdt, dan wordt de
mantelzorgpremie voor de overeenstemmende periode op het rekeningnummer van de
zorgbehoevende persoon betaald.
Als de zorgbehoevende persoon overlijdt, wordt de mantelzorgpremie tot en met de maand
van overlijden uitbetaald.
De mantelzorgpremie wordt aan een natuurlijk persoon betaald. Het bedrag kan niet aan
een voorziening, dienst of organisatie betaald worden.

Artikel 7 - Meldingsplicht
De mantelzorger of zorgbehoevende persoon is verplicht te melden als het recht eindigt of
wijzigt. De melding moet binnen de maand na wijziging of einde schriftelijk doorgegeven worden:
• de mantelzorger zorgt niet meer voor de zorgbehoevende persoon;
• de zorgbehoevende persoon of mantelzorger overlijdt;
• het rekeningnummer wijzigt;
• het adres wijzigt, al dan niet in Roeselare;
• de naam van de gemandateerde mantelzorger wijzigt;
• de zorgbehoevende persoon wordt permanent in een residentiële voorziening opgenomen;
• de Zorgkas beslist na een tussentijdse controle om de erkenning van het zorgbudget voor
zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg stop te zetten.
Bij wijziging van de (gemandateerde) mantelzorger, om welke reden dan ook, moet een nieuwe
en volledig ingevulde en ondertekende aanvraag worden ingediend.
Artikel 8 - Controle en toezicht

In toepassing van de wet van 14 november 1983, betreffende de toekenning en aanwending
van subsidies, moet de rechthebbende van de subsidie:
• De Stad toelaten, voor zover als nodig, de echtheid van de gegevens van de subsidieaanvraag
te controleren en hierover inlichtingen in te winnen met alle middelen die zij nodig acht.
Artikel 9 - Terugbetaling
Bij niet naleving van de bepalingen vernoemd onder artikel 8 of op basis van onjuiste of
onvolledig meegedeelde gegevens, kan het stadsbestuur de subsidie volledig of gedeeltelijk
terugvorderen of de toekenning van nieuwe subsidies opschorten.
Artikel 10 – Betwistingen/beroep
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement worden beslist door het college van
burgemeester en schepenen. Betwistingen moeten binnen één maand na kennisgeving van de
beslissing over de toekenning van de subsidie aan de subsidieaanvrager en per aangetekende
brief of afgifte tegen ontvangstbewijs gericht worden aan het college van burgemeester en
schepenen, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum of datum op het ontvangstbewijs
gelden als bewijs.
Artikel 11 - Begroting
De subsidie wordt toegekend binnen de perken van het daartoe jaarlijks voorziene budget
opgenomen in de lijst met nominatief toegekende subsidies van de beleidsnota van Stad
Roeselare.
Artikel 13 - Inwerkingtreding van dit reglement
Dit reglement treedt in voege in vanaf 01.07.2021, heeft een onbepaalde duur en vervangt de
vorige reglementen met hetzelfde voorwerp.

Aldus vastgesteld in zitting van de Gemeenteraad van 28.06.2021

