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REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN EEN TOELAGE VOOR
THUISVERZORGING VAN PERSONEN MET EEN HANDICAP
Artikel 1 :

De raad voor maatschappelijk welzijn kan aan de verzorger van een persoon met
een handicap en die minstens drie maanden woonachtig is in de gemeente
Dentergem een toelage toekennen. De toelage wordt slechts toegekend onder de
bij dit besluit gestelde voorwaarden.

Artikel 2 :

Aanvragen kunnen worden ingediend door de zorgverstrekker op de hiervoor
bestemde formulieren.

Artikel 3 :

Om aanspraak te kunnen maken op deze toelage moet aan de volgende
voorwaarden voldaan zijn :
1. De persoon met een handicap dient over een attest te beschikken. Op dit attest
staat ofwel vermeld:
- getroffen door een handicap van minstens 66 %;
- vermindering verdienvermogen tot 1/3 of minder;
- vermindering zelfredzaamheid van minstens 9 punten;
- recht op verhoogde kinderbijslag door het behalen van minstens 4 punten in
pijler 1;
- recht op verhoogde kinderbijslag door het behalen van minstens 6 punten in
de 3 pijlers samen;
Het attest wordt afgeleverd door FOD Sociale Zekerheid of door een
kinderbijslagfonds.
2. De zorgverstrekker en persoon met een handicap moeten op hetzelfde adres
ingeschreven zijn in het bevolkings - of vreemdelingenregister van Dentergem.
Dit moet blijken uit het attest samenstelling van het gezin.
3. Tussen de zorgverstrekker en zorgbehoevende moet bloed- of
aanverwantschap aangetoond worden tot en met de derde graad of de
zorgverstrekker en zorgbehoevende dienen een feitelijk gezin te vormen.
4. De zorgverstrekker moet daadwerkelijk instaan voor de begeleiding en
verzorging van de persoon met een handicap.
5. De persoon met een handicap mag geen tweede bebouwde eigendom bezitten
of er 1 verkocht of geschonken hebben in de laatste 5 jaar.

Artikel 4 :

Deze toelage is beperkt cumuleerbaar met de zorgverzekering. De zorgbehoevende
persoon mag maximaal gedurende 2 maanden per jaar een toelage in het kader van
de zorgverzekering ontvangen. Vooraleer recht te openen op de toelage van het
O.C.M.W. moet het recht op de zorgverzekering uitgeput worden. Bij een
negatieve beslissing van de zorgkas, kan de toelage voor de thuisverzorging van
een persoon met een handicap aangevraagd worden.

Artikel 5 :

De toelage is vastgesteld op :

-

€ 225 per jaar per ten huize verzorgde persoon met een handicap.
€ 150 per jaar per persoon met een handicap die naar een school of een
instelling gaat en dagelijks naar huis komt.
€ 75 per jaar per persoon met een handicap die minstens wekelijks twee dagen
thuis verblijft (hieronder wordt verstaan twee dagen van 9 tot 17 uur zonder
overnachting of twee opeenvolgende dagen van 14 uur tot 's anderendaags 17
uur met overnachting). Dit kan blijken uit een attest van de inrichting.

De uitbetaling van de toelage gebeurt aan de zorgverstrekker om de 6 maanden na
verlopen termijn. Bij een regeling van co-ouderschap wordt de toelage uitbetaald
aan de zorgverstrekker en wordt het bedrag gedeeld door twee.
Artikel 6 :

Vanaf twee maanden hospitalisatie of afwezigheid uit het gezin , wordt de
toekenning van de toelage opgeschort.

Artikel 7 :

De aanvrager is ertoe gehouden de raad voor maatschappelijk welzijn in te lichten
omtrent elke wijziging die een invloed heeft op de toekenning van deze
toelage. Misbruiken zullen aanleiding geven tot terugvordering van de ten
onrechte uitgekeerde toelagen.

Artikel 8 :

Elke aanvraag wordt behandeld door de raad voor maatschappelijk welzijn. De
toelage wordt toegekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de
goedgekeurde aanvraag. Onder geen enkel beding wordt afgeweken van dit
reglement. Van zodra één van de voorwaarden niet is voldaan, is er geen recht op
de toelage.

Artikel 9 :

De sociale dienst houdt toezicht nopens het vervullen van de in dit besluit gestelde
criteria. Wanneer niet meer aan alle voorwaarden wordt voldaan, beslist de raad
voor maatschappelijk welzijn over de stopzetting van de toekenning van de
toelage.

Artikel 10 : De zorgverstrekker dient jaarlijks de nodige bewijsstukken voor te leggen dat hij
nog aan alle toekenningsvoorwaarden voldoet, zoniet vervalt het recht.
Artikel 11 : De toelage voorzien bij dit besluit zal slechts worden toegekend binnen de perken
van de exploitatiebudgetten.
Artikel 12 :

Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 01/09/2013.

