6e Directie
Dienst 62
Gezondheid

Reglement provinciale mantelzorgpremie

Artikel 1 : doelstelling
Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen kan onder de hierna
gestelde voorwaarden inzake inwoning, domiciëlering, verwantschap en/of
affectieve band, inkomen en graad van zorgbehoevendheid, een
mantelzorgpremie toekennen aan ‘personen of gezinnen die bij hen thuis
inwonend een zwaar zorgbehoevende verzorgen’ (mantelzorger).
Het bestuur wil daarmee ten minste enigszins het werk honoreren van
de mantelzorger die op een zeer intense manier door inwoning instaat voor de
thuisverzorging van een zwaar zorgbehoevende.
Artikel 2 : de leeftijd
Opdat de aanvrager (zijnde de in artikel 1 genoemde mantelzorger)
aanspraak zou kunnen maken op deze premie, moet de persoon voor wie
gezorgd wordt minstens 21 jaar oud zijn op het moment van de zorgverlening.
Artikel 3 : band tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende(n)
Diegene die de aanvraag doet, moet door familiale en/of affectieve
relaties verbonden zijn met de zorgbehoevende(n). Die banden moeten
aantoonbaar zijn.
Als niet beperkende voorbeelden gelden hierbij bloed-of
aanverwantschap in de eerste of tweede graad; huwelijkspartnerschap of
partnerschap in samenwoning.
Artikel 4 : inkomen
De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd
dient te voldoen aan volgende voorwaarden :
-als alleenstaand : een netto belastbaar inkomen hebben dat niet
groter is dan € 27 268 op jaarbasis;
-in geval van gehuwden of samenwonende partners : een gezamenlijk
netto belastbaar inkomen hebben dat de € 32 226 niet overschrijdt.
Indien binnen een huwelijk of in een situatie van samenwonende
partners de ene partner voor de andere zorgt, dan wordt de hoogste
inkomensgrens gehanteerd. In geval van samenwonende partners zullen beide
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inkomensbewijzen opgevraagd worden, zodat de samenvoeging van de
inkomens kan gebeuren zoals bij gehuwden.'
De bedragen, zoals bovengenoemd, worden verhoogd met 10% per
kind ten laste en nog eens bijkomend met 10% voor iedere persoon met een
handicap die deel uitmaakt van het gezin, met een invaliditeitspercentage van
minstens 66%.
Voormeld maximum-inkomen houdt rekening met de evolutie van de
gezondheidsindex. Het refentiecijfer is dat van de maand december van 2003.
De bovengrens van de inkomens wordt door de bestendige deputatie herzien
per 1 januari van elk jaar, aangepast aan de gezondheidsindex van de maand
december die de aanpassing voorafgaat.
Artikel 5 : graad zorgbehoevendheid
De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende wordt verzorgd,
komt pas in aanmerking voor de provinciale mantelzorgpremie als de
zorgbehoevende zelf een score heeft op de BEL-schaal vanaf 30 tot en met 34,
of op de schaal van het Ministerie van Sociale Zaken vanaf 12 tot en met 14
punten.
De indicatiestelling voor de BEL-schaal dient te gebeuren door een
erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering.
Artikel 6 : domicilie
De persoon of het gezin bij wie de zorgbehoevende(n) wordt verzorgd,
dient gedomicilieerd en effectief woonachtig te zijn in de provincie OostVlaanderen.
Artikel 7 : premiebedrag
De provinciale mantelzorgpremie bedraagt maximum € 625 per jaar.
De premie wordt door de Bestendige Deputatie verleend binnen de perken van
de daartoe op de provinciebegroting uitgetrokken kredieten. De bedragen
kunnen zonodig evenredig door de Bestendige Deputatie aangepast worden,
als blijkt dat het vastgelegde krediet niet toereikend zou zijn.
De berekening gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar
van de aanvraag voorafgaat.
Is de zorgbehoevende in het verzorgingsjaar niet ononderbroken door
de aanvrager of zijn gezin verzorgd geweest, dan volgt een breuksgewijze
berekening van de premie op basis van het aantal effectieve zorgdagen thuis
tijdens de duur van het referte zorgjaar.
De datum van de indicatiestelling is geen referentiepunt meer.
De premie wordt slechts toegekend als voor de zorgbehoevende(n)
geen tussenkomst verleend is vanuit de Vlaamse Zorgverzekering. Andere
zorgbehoevenden worden ook uitgesloten van de provinciale
mantelzorgpremie : personen die genieten van het persoonlijk
assistentiebudget (PAB) of een vorm van verhoogde kinderbijslag.
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Indien een alleenstaande mantelzorger of een mantelzorggezin voor
meer zorgbehoevenden zorgt, dan wordt slechts één premie toegekend per
domicilie.
Artikel 8 : in te leveren attesten
-een attest van indicatiestelling, afgeleverd door een erkende
indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score
van zorgbehoevendheid blijkt op de BEL-schaal, met betrekking tot het
desbetreffend zorgjaar;
-een attest van de zorgkas met vermelding of er vanuit de Vlaamse
Zorgverzekering een tussenkomst verleend is voor de zorgbehoevende(n) of
niet en in voorkomend geval voor welke periode;
-een attest van het Ministerie van Sociale Zaken waaruit de
toegekende score blijkt, voor zover dit attest aangedragen wordt als
bewijsvoering.
-een uittreksel uit het bevolkingsregister waaruit de domiciliëring en
inwoning blijkt, met de samenstelling van het gezin van de aanvrager;
-een kopie van het aanslagbiljet der personenbelasting van de
aanvrager, afgeleverd door het Ministerie van Financiën, administratie der
directe belastingen, betreffende het jaar dat het jaar van de verzorging
voorafgaat;
-een verklaring op eer van de aanvrager waaruit het aantal zorgdagen
thuis blijkt. De verklaring vermeldt evenzeer de periodes van onderbreking
indien dit zo zou geweest zijn (bv. een ziekenhuisopname, een verblijf in een
kortverblijf of andere);
-indien een persoon met een handicap van meer dan 66% deel
uitmaakt van het gezin van de aanvrager, dient een kopie bijgevoegd te
worden van het officiële attest waaruit het percentage van invaliditeit blijkt;
Artikel 9 : verbintenisverplichtingen
De aanvrager van de provinciale mantelzorgpremie gaat de
verbintenis aan :
1. de aanvraag, elk kalenderjaar opnieuw, in te dienen met alle
nodige bewijsstukken, ten laatste tegen 31 maart van elk jaar.
Voor het jaar 2006 is de uiterste indieningsdatum uitzonderlijk
31 mei 2006.
2. de eventuele controle van de provinciale administratieve
diensten te aanvaarden;
3. iedere wijziging onmiddellijk aan de bevoegde diensten van het
provinciebestuur mee te delen met vermelding ‘provinciale
mantelzorgpremie’;
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Artikel 10 : inwerkingtreding van dit reglement
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2006. Alle aanvragen met
betrekking tot de zorg die verleend is vanaf zorgjaar 2005 worden behandeld
conform dit nieuwe reglement.
De Bestendige Deputatie beslist over alle niet in het reglement
voorziene gevallen.
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