REGLEMENT ‘PREMIE VOOR PERSONEN DIE INSTAAN
VOOR DE ZORG VOOR EEN PERSOON MET EEN
GEESTELIJKE OF LICHAMELIJKE BEPERKING’
Artikel 1: Doelstelling
Het reglement ‘premie voor personen die instaan voor de zorg voor een persoon met een geestelijke
of lichamelijke beperking’ heeft als doel die personen te ondersteunen, die zorg dragen voor een
andere persoon, meerbepaald een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking.
Artikel 2: Doelgroep
Er wordt een gemeentelijke premie toegekend aan de personen die instaan voor de verzorging van
een persoon met een geestelijke of lichamelijke beperking.
Artikel 3: Bekendmaking en voorwaarden
§1 Via de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad en de digitale nieuwsbrief wordt dit
reglement toegelicht aan de inwoners van Wortegem-Petegem.
§2 De personen die de aanvraag indienen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
-

De persoon met een beperking moet deel uitmaken van het gezin van de
rechtverkrijgende en als dusdanig ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van de
gemeente.

-

De persoon met een beperking moet volledig thuis verzorgd worden of de weekends en
de vakantieperiodes in het gezin van de rechtverkrijgende doorbrengen indien hij/zij
geplaatst is in een internaat.

-

De persoon met een beperking moet erkend zijn als persoon behorende tot minstens
categorie III met een graad van zelfredzaamheid van minstens 12 punten en mag de
leeftijd van 65 jaar niet overschreden hebben in het jaar waarin de premie wordt
toegekend.

-

Om de premie te ontvangen, dient de rechtverkrijgende één van de volgende stukken
voor te leggen:
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een attest, afgeleverd door de instelling die de kinderbijslag uitbetaalt,
met het oog op de toekenning van de bijkomende of verlengde
kinderbijslag;
een attest, afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid, Administratief
Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150 te 1000
Brussel, of door het R.I.Z.I.V., waarin bevestigd wordt dat de persoon in
kwestie voor ten minste 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid werd
erkend;
§3 Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt vastgesteld op 300,00 euro per rechthebbende.
Artikel 4: Aanvraag
De aanvraag wordt jaarlijks door de rechtverkrijgende ingediend op een formulier dat door het
gemeentebestuur ter beschikking wordt gesteld.
Als referteperiode geldt de periode van 1 januari tot 30 september van het betreffende jaar. De
aanvraag wordt ingediend vóór 1 november van hetzelfde jaar.
Artikel 5: Inwerkingtreding
Dit reglement gaat in voege vanaf 1 januari 2021.
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