Reglement inzake de toekenning van de lokale thuiszorgpremie

Artikel 1:
Onder de hiernavolgende voorwaarden wordt een lokale thuiszorgpremie verleend aan
zorgbehoevende personen met een beperkt inkomen die verblijven in hun thuismilieu in Kortemark.
Toekenningsvoorwaarden:
Artikel 2:
Om recht te hebben op een thuiszorgpremie moet de zorgbehoevende persoon voldoen aan de
volgende voorwaarden:
2.1
2.2

De zorgbehoevende persoon moet minimaal 18 jaar zijn, ingeschreven zijn in het
bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente Kortemark en er effectief wonen.
De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn/haar thuismilieu. Personen die verblijven in
een zorginstelling waar professionele zorg aangeboden wordt, hebben geen recht op een
thuiszorgpremie.

2.3

De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een attest van de FOD Sociale Zekerheid,
waarbij de zorgbehoevende minimaal 12 punten behaalde op de schaal van
zelfredzaamheid.

2.4

Het niet-geïndexeerd KI van de eigendommen (zowel volle eigendom als vruchtgebruik)
van alle personen die gedomicilieerd zijn op het adres van de zorgbehoevende, moet lager
zijn dan 600 euro. Eigendommen in mede-eigendom worden pro rata het zakelijk aandeel
berekend (bv: een woning, waar de zorgbehoevende niet verblijft, met een KI van 1000
euro waarvan de zorgbehoevende 1/5 mede-eigenaar is, telt mee voor 200 euro).
Het KI van de eigendom waar de zorgbehoevende verblijft wordt vrijgesteld.

2.5

Afhankelijk van de leeftijd
onderstaande voorwaarden:
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Zorgbehoevende met een leeftijd tussen 18 en 65 jaar:
-

De zorgbehoevende persoon heeft recht op een integratietegemoetkoming
en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming.

Zorgbehoevende met een leeftijd vanaf 65 jaar:
-

De zorgbehoevende persoon ouder dan 65 jaar dient gerechtigd te zijn op een
Zorgbudget
voor
Ouderen
met
een
Zorgnood
of
op
een
Integratietegemoetkoming en/of een inkomensvervangende tegemoetkoming
indien de erkenning van de verminderde zelfredzaamheid werd toegekend vóór
het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

2.6

De thuiszorgpremie kan niet gecumuleerd worden met een tegemoetkoming Hulp aan
Derden van het ziekenfonds.

2.7

De thuiszorgpremie kan
pedagogische toelage.

2.8

De thuiszorgpremie kan niet gecumuleerd worden met het recht op een Persoonsvolgend
Budget (PVB).

2.9

De zorgbehoevende persoon kan beroep doen op minstens 1 mantelzorger, van wie de
gegevens vermeld worden op het aanvraagformulier. Een mantelzorger is een meerderjarig
persoon die op regelmatige basis en op niet-beroepsmatige wijze aanvullende zorg verleent
aan een zorgbehoevende persoon uit zijn/haar omgeving, en dit vanuit een affectieve of
sociale relatie met de zorgbehoevende.
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Procedure:
Artikel 3:
3.1

Indien de thuiszorgpremie voor de eerste keer aangevraagd wordt, dient de aanvraag door
de zorgbehoevende persoon of in naam van de zorgbehoevende ingediend te worden bij
het Sociaal Huis via het daartoe voorziene aanvraagformulier, volledig ingevuld en
aangevuld met de nodige stavingsdocumenten.
Personen die de lokale thuiszorgpremie reeds ontvangen, worden jaarlijks door het Sociaal
Huis aangeschreven met de vraag om de nodige stavingsdocumenten voor te leggen,
waarmee aangetoond wordt dat betrokkene nog voldoet aan de toekenningsvoorwaarden
voor de lokale thuiszorgpremie.
Het Sociaal Huis staat in voor de behandeling van de aanvraag en de samenstelling van het
dossier.

3.2

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

3.3

De aanvraag van de lokale thuiszorgpremie kan opgemaakt worden samen met de
aanvraag van de inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming toegekend door
de FOD Sociale Zekerheid of het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood toegekend
door de Zorgkas.
De betaling van de lokale thuiszorgpremie kan pas gebeuren na toekenning van de
inkomensvervangende en/of integratiegemoetkoming door de FOD Sociale Zekerheid of na
toekenning van het Zorgbudget voor Ouderen met een Zorgnood door de Zorgkas. De
thuiszorgpremie wordt betaald met terugwerkende kracht, vanaf de maand volgend op de
datum
waarop
de
thuiszorgpremie
en
de
inkomensvervangende
en/of
integratietegemoetkoming of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood werden
aangevraagd.

3.4

Het Vast Bureau neemt binnen 30 dagen na de indiening van een volledig dossier een
gemotiveerde beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de aanvrager.

3.5

De zorgbehoevende persoon kan steeds onderworpen worden aan controle door het Sociaal
Huis houdende de conformiteit met de opgelegde voorwaarden.

3.6

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging in verband met de gestelde voorwaarden
binnen 30 dagen schriftelijk mee te delen aan het Sociaal Huis.

De Premie:
Artikel 4:
4.1

De thuiszorgpremie bedraagt € 50 per maand.

4.2

Indien er zich een wijziging (bv. overlijden, definitieve opname in een zorginstelling,…)
voordoet, waardoor niet langer voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, wordt voor
deze maand nog een premie uitbetaald. (Bv. definitieve opname op 15 mei = volledige
uitbetaling voor de maand mei)

4.3

De thuiszorgpremie wordt per kwartaal betaald
zorgbehoevende of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

4.4

De thuiszorgpremie gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van
aanvraag. (bv. aanvraag op 18 februari = recht op een thuiszorgpremie vanaf 01 maart)

4.5

Premies die verkregen werden op grond van verkeerde informatie worden teruggevorderd.

Inwerkingtreding:
Artikel 5:
Het reglement treedt in werking op 01 januari 2021.
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Overgangsbepalingen:
Artikel 6:
Personen die op 31 december 2020 een thuiszorgpremie ontvingen, conform het reglement
thuiszorgpremie dd. 27 december 2016, behouden het recht op een thuiszorgpremie, op
voorwaarde dat de aanvrager verder voldoet aan onderstaande voorwaarden:
6.1

De zorgbehoevende moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
van de gemeente Kortemark en er effectief wonen.

6.2

De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn/haar thuismilieu en woont samen met de
verzorgende persoon. Personen die verblijven in een zorginstelling waar professionele zorg
aangeboden wordt, hebben geen recht op een thuiszorgpremie.

6.3

De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een attest van de FOD Sociale Zekerheid,
waarbij de zorgbehoevende minimaal 12 punten behaalde op de schaal van
zelfredzaamheid.

6.4

De zorgbehoevende ontvangt maandelijks een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
(voorheen tegemoetkoming hulp aan bejaarden of THAB).

Dit recht vervalt indien toekomstige premie-aanvragen niet op elkaar aansluiten of wanneer de
zorgbehoevende niet langer voldoet aan deze voorwaarden. Indien de zorgbehoevende voldoet
aan de voorwaarden opgenomen in het nieuwe reglement thuiszorgpremie dd. 16 november 2020
kan, zonder onderbreking, een nieuwe aanvraag ingediend worden.
Artikel 7:
Volledige aanvragen ingediend in januari
thuiszorgpremie vanaf 01 januari 2021.
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