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PROVINCIE                                                                                                                                                      25/03/2014 Ingelmunster,  

WEST-VLAANDEREN 
 
GEMEENTE 

 
INGELMUNSTER 

 

Reglement waarderingpremie met ingang van 01/01/2014 overeenkomstig de 

RMW beslissing van 25/03/2014 

1. Algemeen 

Uit menselijk standpunt en gezien de vergrijzing is het belangrijk dat zorgbehoevende 

bejaarden en personen met een beperking zolang mogelijk thuis kunnen verblijven. 

Daarbij kunnen eventuele opnames in instellingen een zware financiële last met zich 

meebrengen voor het OCMW en houdt de thuiszorg meerkosten inhoudt zoals o.m. 

woninginrichting, huishouden en klein medisch materiaal. 

Daarom is het aangewezen dat er in bepaalde gevallen een jaarlijkse toelage wordt 

verleend, die een waardering betekent voor de bijzondere inspanningen door de 

mantelzorger/zorgverstrekker op het vlak van thuiszorg. 

Een waarderingstoelage kan verleend worden aan de zorgverstrekker(s) van een 

inwonende bejaarde of  zorgbehoevende persoon, onder de in dit reglement 

voorgestelde voorwaarden en bedragen. 

 

2. Voorwaarden  

2.1 De voorwaarden waaraan de inwonende bejaarde of zorgbehoevende moet 

voldoen zijn :  

- Minstens 1 jaar in de gemeente Ingelmunster woonachtig zijn; 

- Als hoogbejaarde minstens de leeftijd van 80 jaar bereikt hebben op 1 januari van 

het jaar waarop de waarderingstoelage kan aangevraagd worden;  

- Indien hij of zij jonger is dan 80 jaar, dan moet de zorgbehoevende beschikken over  

• een officieel attest van vermindering van zelfredzaamheid van de Federale 

overheidsdienst Sociale Zekerheid Directiegeneraal Personen met een 

Handicap met minimum 12 punten (categorie 3)  

Of 

• een officieel attest van het Kinderbijslagfonds dat aantoont dat de persoon 

tenminste 80% getroffen is door een ontoereikendheid of een vermindering 

van lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meerdere 

aandoeningen, wat overeen komt met 6 punten op de eerste pijler.  

Ook een totale minimumscore van 15 punten op de drie pijlers samen wordt 

gelijkgesteld.  
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Voor de vaststelling van dit percentage en de scores geldt de regeling die van 

toepassing is voor het bekomen van de verhoogde bijslag voor gehandicapte 

kinderen.  

- Als de zorgbehoevende de partner is, dan moet de zorgbehoevende (ongeacht 

zijn/haar leeftijd) steeds één van bovenstaande attesten kunnen voorleggen. 

 

2.2  De voorwaarden waaraan de zorgverstrekker moet voldoen zijn :  

- Op de datum van de aanvraag minstens drie maanden ingeschreven zijn in het 

bevolkingsregister van de gemeente Ingelmunster 

- Zich daadwerkelijk met de verzorging inlaten 

- In familierelatie staan met de zorgbehoevende tot en met de derde graad 

2.3  In uitzonderlijke gevallen kan er van de gestelde voorwaarden afgeweken worden 

(o.a. wat de familierelatie en de verblijfsvoorwaarden/voorwaarde tot inwonen betreft), 

mits een positief advies, na een sociaal onderzoek, door de sociale dienst van het 

OCMW van Ingelmunster. 

 

3.  Toelage 

De toelage bedraagt maximum 125 euro per jaar en per zorgbehoevende, kan slechts 

één maal per jaar aangevraagd worden aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn en 

moet vergezeld zijn van de nodige bewijsstukken.  

 

4. Beslissing 

De beslissing tot toekenning gebeurt door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn  van 

het OCMW en wordt aan de aanvragers betekend. 

 

5. Uitbetaling  

De uitbetaling gebeurt door het OCMW aan de zorgverstrekker. 

 

6. Procedure 

Alle aanvragen moeten ingediend worden voor 1 februari van het volgende 

kalenderjaar. Aanvragen die ingediend worden na 1 februari moeten meegenomen 

worden naar het volgende kalenderjaar. Deze aanvragen blijven beschouwd als een 

aanvraag van het jaar van indiening.  

Eén maal per jaar worden alle toelagen uitbetaald.  

 

7. Betwisting 

Bij betwisting is de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bevoegd om een beslissing te 

nemen. 

 

 

 


