Klevertje mutualiteit van de
zorgbehoevende

Aanvraagformulier mantelzorgpremie
NIEUWE AANVRAAG

of

Vak voor administratie:

1. Gegevens van de zorgbehoevende aanvrager
Dossier ontvangen op:

NAAM EN VOORNAAM:
RIJKSREGISTERNUMMER :

ADRES :

TELEFOON/GSM:
GEBOORTEDATUM:
THUISZORGDIENSTEN:
DOKTER:

2. Gegevens van de mantelzorger
NAAM EN VOORNAAM:
RIJKSREGISTERNUMMER :

ADRES :

TELEFOON/GSM:
E-MAIL:
VERWANTSCHAP/RELATIE
MET ZORGBEHOEVENDE:

REKENINGNUMMER:
Gelieve een kopie van je bankkaart als bewijs toe te voegen!

Indien een zorgbehoevende persoon wordt bijgestaan door meer dan één mantelzorger, dan wordt in
onderling overleg tussen de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgpremie wordt toegekend of hoe
de premie verdeeld wordt. Indien een tweede mantelzorger zich aanbiedt voor eenzelfde zorgbehoevende
wordt verwezen naar de eerste aanvrager en kan geen mantelzorgpremie uitgekeerd worden.
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3. Ondertekening - akkoordverklaring reglement
Indien de zorgbehoevende jonger is dan 18 jaar of niet meer in staat is zelf te ondertekenen, wordt het
aanvraagformulier ondertekend door de persoon die hem/haar wettelijk vertegenwoordigd. Het bewijs van
deze vertegenwoordiging wordt toegevoegd aan de aanvraag.

Als ZORGBEHOEVENDE, bevestig ik de juistheid van de ingevulde aanvraag.

Ik verklaar mij akkoord met (aankruisen):

□
□

De uitbetaling van de mantelzorgpremie op het rekeningnummer van de aangeduide mantelzorger.
De inhoud van het reglement mantelzorgpremie van het gemeentebestuur van Zwalm.

Ik verklaar hierbij op eer dat ik niet over een persoonlijks assistentiebudget beschik.
Ik geef hierbij de toestemming aan de medewerkers van het OCMW en/of de gemeente om informatie op
te vragen bij de mutualiteit en/of zorgkas met betrekking tot mijn dossier van de Vlaamse zorgverzekering
en verhoogde verzekeringstegemoetkoming.

Handtekening zorgbehoevende:

Datum:

Als MANTELZORGER verklaar ik hierbij op eer dat ik me daadwerkelijk en dagdagelijks inzet voor de
zorgbehoevende en dat deze zorg niet vanuit een professionele relatie verleend wordt. Ik verklaar mij
hierbij akkoord met de inhoud van het reglement mantelzorgpremie van het gemeentebestuur van Zwalm.

Handtekening mantelzorger:

Datum:

Het lokaal bestuur van Zwalm (gemeente en OCMW Zwalm) verwerkt jouw gegevens conform de
privacywetgeving en neemt daarbij je rechten strikt in acht. Voor meer informatie, zie
www.zwalm.be/privacyverklaring .
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Reglement mantelzorgpremie gemeentebestuur Zwalm
Art. 1 - Met ingang van 01.01.2020 en binnen de perken van het begrotingskrediet wordt onder de
hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgpremie verleend aan personen die een of meerdere
zorgbehoevende personen thuis verzorgen als mantelzorger.
Art. 2 - Doelstelling
De mantelzorgpremie wordt toegekend als blijk van waardering voor de inzet van de mantelzorgers, die de
opvang en de verzorging van een zorgbehoevende persoon op zich nemen, zodat deze zo lang mogelijk
thuis kan blijven wonen. Mantelzorg wordt gedefinieerd als de extra zorg die aan een zorgbehoevende
persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de
zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep.
Art. 3 - Voorwaarden
1° Voor de zorgbehoevende:
▪ De zorgbehoevende komt pas in aanmerking voor de mantelzorgpremie als hij/zij voldoet aan de
voorwaarden van de Vlaamse Zorgverzekering en geniet van de verhoogde tegemoetkoming
inzake het stelsel van ziekte- en invaliditeitsverzekering. Deze indicatiestelling dient te gebeuren
door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering.
▪ De zorgbehoevende is gedomicilieerd en effectief woonachtig op het grondgebied van Zwalm. Het
betreft zorgbehoevende personen die privaat gehuisvest zijn en niet in een verzorgingsinstelling
verblijven. De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of
inwonend).
▪ De zorgbehoevende heeft geen persoonlijk assistentiebudget (PAB).
2° Voor de mantelzorger:
▪ De mantelzorger zet zich daadwerkelijk en dagdagelijks in voor de zorgbehoevende.
▪ De zorg wordt niet verleend door een persoon uit de professionele sector.
▪ Indien de mantelzorger geen inwoner is van de gemeente, dient deze een bewijs te bezorgen van
het lokale bestuur van zijn woonplaats dat hij geen mantelzorgpremie ontvangt van betrokken
overheid.
▪ De mantelzorger is meerderjarig.
Art. 4 – Aanvraag
▪ De zorgbehoevende is de aanvrager van de mantelzorgpremie. De mantelzorger(s) neemt/nemen
kennis van de aanvraag door het aanvraagformulier mee te ondertekenen. Om te bepalen in welke
mate mantelzorg wordt verleend, kan een maatschappelijk werker op elk ogenblik een controle
uitvoeren.
▪ De mantelzorgpremie kan op elk moment van het jaar worden aangevraagd.
▪ De mantelzorgpremie wordt jaarlijks opnieuw aangevraagd.
▪ Het recht gaat in de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag indien de aanvraag aan dit
reglement voldoet.
▪ Alle aanvragen worden per kwartaal gebundeld. De aanvrager wordt per brief in kennis gesteld van
de beslissing de maand volgend op het kwartaal waarin de aanvraag werd ingediend.
Volgende attesten worden bij de aanvraag gevoegd:
▪ de positieve beslissing van de Vlaamse Zorgverzekering inzake maandelijkse tegemoetkoming aan
de zorgbehoevend
▪ het bewijs dat de zorgbehoevende geniet van de verhoogde tegemoetkoming inzake het stelsel
van de ziekte- en Invaliditeitsverzekering
▪ een verklaring op eer van de zorgbehoevende dat deze geen PAB (persoonlijk assistentiebudget)
ontvangt
▪ een verklaring op eer van de mantelzorger dat deze zich daadwerkelijk en dagelijks inzet voor de
zorgbehoevende en dat deze zorg niet vanuit een professionele relatie verleend wordt.
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Art. 5 - Verbintenisverplichtingen
De aanvrager van de mantelzorgpremie gaat de verbintenis aan om:
▪ elk jaar de aanvraag opnieuw in te dienen met alle nodige bewijsstukken
▪ de eventuele controle van de administratieve diensten te aanvaarden
▪ iedere wijziging onmiddellijk aan de bevoegde diensten mee te delen.
De aanvrager en mantelzorger verbinden zich tot het bespreken van de zorgsituatie en het meedelen van
elke wijziging in de situatie van de aanvrager.
Art. 6 – Premie
▪ De mantelzorgpremie bedraagt € 30,00 per maand en per zorgbehoevende.
▪ De mantelzorgpremie wordt voor 1 jaar toegekend tenzij niet meer aan de voorwaarden wordt
voldaan.
▪ De mantelzorgpremie wordt driemaandelijks betaald op de bankrekening van de mantelzorger.
Indien het rekeningnummer waarop de mantelzorgtoelage wordt gestort wijzigt, dient dit schriftelijk
door de rechthebbende mantelzorger te worden medegedeeld aan het gemeentebestuur.
▪ Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend. Indien een
zorgbehoevende persoon wordt bijgestaan door meer dan één mantelzorger, dan wordt in
onderling overleg tussen de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgpremie wordt toegekend
of hoe de premie verdeeld wordt. Indien een tweede mantelzorger zich aanbiedt voor éénzelfde
zorgbehoevende dient verwezen te worden naar de eerste aanvrager en kan geen
mantelzorgpremie uitgekeerd worden.
▪ Ingeval van overlijden van de zorgbehoevende wordt de toelage van maand van overlijden nog
uitbetaald.
▪ Ten onrechte uitbetaalde toelagen zullen worden teruggevorderd, verhoogd met de wettelijke
intresten.
Art. 7 - Schorsing
De toelage wordt geschorst:
▪ bij verblijf van de zorgbehoevende in een residentiële omgeving (ziekenhuis, psychiatrische
instelling, centrum voor kortverblijf, …) vanaf 1 maand en langer
▪ bij opname van de zorgbehoevende in een rustoord of RVT (rust- en verzorgingstehuis)
▪ bij wijziging van mantelzorger
▪ indien de zorgbehoevende niet meer voldoet aan de voorwaarden
▪ indien de mantelzorger niet meer voldoet aan de voorwaarden
▪ bij een andere vorm van georganiseerde opvang waarbij professionele ondersteuning gebeurt van
de zorgbehoevende(n).
De schorsing gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de wijziging plaats
vond.
Art. 8 - Stopzetting
De toelage wordt stopgezet:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bij overlijden
bij definitieve opname in een residentiële omgeving
bij definitief verblijf in een andere gemeente
indien er een andere mantelzorger is; in dit geval moet een nieuwe aanvraag gebeure
indien de mantelzorg wordt stopgezet
indien de aanvraag na 1 jaar niet wordt vernieuwd.

De toelage wordt stopgezet met ingang van de maand volgend op de maand waarin de wijziging plaats
vond.

4

