Beheer van de gemeentelijke premies

REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN MANTELZORGPREMIE
Artikel 1
Binnen de grenzen van de kredieten die beschikbaar zijn in de begroting die goedgekeurd werd door
de gemeenteraad kan het college van burgemeester en schepenen premies toekennen om
eenzaamheid, onvoldoende ademruimte en burn-out bij mantelzorgers te voorkomen.
Artikel 2
Voor de toepassing van onderhavig reglement wordt verstaan onder:
“premie”: het bedrag dat door de gemeente toegekend wordt om de uitgaven voor welzijnsprestaties
en de kosten in verband met vrijetijdsbesteding te dekken.
Artikel 3
De premie wordt uitgereikt aan de mantelzorgers die hun statuut bewijzen aan de hand van een attest
van erkenning uitgereikt door hun ziekenfonds. De premie is beperkt tot 100 euro.
Artikel 4
Facturen mogen niet dateren van voor 1 september 2017.
Artikel 5
De premies worden slechts één keer per aanvrager en per begrotingsjaar toegekend.
Artikel 6
De premies worden aangevraagd door de mantelzorger die als dusdanig erkend is doordat hij
beantwoordt aan verschillende voorwaarden zoals bij wet bepaald. Hij moet meerderjarig of een
ontvoogde minderjarige zijn, hij moet een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische
relatie opgebouwd hebben met de geholpen persoon.
Hij moet de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten minste een
professionele zorgverlener verstrekken en hij moet rekening houden met het levensproject van de
geholpen persoon.
Hij kan een erkenningsaanvraag indienen met de toestemming van de geholpen persoon of zijn
wettelijke vertegenwoordiger en dat met een verklaring op eer bij het ziekenfonds van de
mantelzorger. Deze aanvraag wordt elk jaar vernieuwd. De aanvrager moet ingeschreven zijn in de
bevolkingsregisters van de gemeente.
Artikel 7
Het premieaanvraagformulier moet bezorgd worden aan de dienst Gezondheid van de gemeente
Etterbeek en moet uitdrukkelijk de motieven van de aanvrager betreffende de uitgave van de premie
vermelden.
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Artikel 8
De premie die toegekend werd op basis van een frauduleuze of vervalste aanvraag wordt volledig
teruggevorderd onafgezien van eventuele gerechtelijke vervolgingen.
Artikel 9
De gemeentelijke premie wordt uitbetaald na volledig onderzoek van het premieaanvraagdossier en
beslissing van het college van burgemeester en schepenen.
De premieaanvragen worden chronologisch verwerkt volgens datum van indiening totdat de
beschikbare kredieten uitgeput zijn.
In dat geval verbindt de gemeente zich ertoe om de bevolking hierover op de meest geschikte manier
te informeren.
Artikel 10
De aanvrager verklaart kennis te hebben genomen van het reglement en ermee akkoord te gaan.
Artikel 11
Ingeval de voorgaande bepalingen geïnterpreteerd of toegepast moeten worden in gevallen die niet
uitdrukkelijk voorzien zijn, zou enkel het college van burgemeester en schepenen bevoegd zijn om
hierover een beslissing te nemen.
Artikel 12
Als overgangsmaatregel voor het jaar 2017 is het college van burgemeester en schepenen bevoegd om
het beschikbare budget voor het lopende jaar te bepalen en om de bijhorende budgetwijzigingen te
identificeren.
Artikel 13
Onderhavig reglement treedt in werking zodra het gepubliceerd wordt.

