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ZORGTOELAGE -21JARIGEN - reglement

Artikel 1
De gemeente Kuurne verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging aan
een persoon die instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende jongere die de
leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt heeft.
Artikel 2
Om op die gemeentelijke zorgtoelage aanspraak te kunnen maken moet aan de volgende
voorwaarden voldaan zijn:

De persoon die voor de opvoeding instaat, moet een inwoner zijn van de
gemeente, er gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven.

De zorgbehoevende mag de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.

De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt door voorlegging van een attest
van“bijkomende kinderbijslag”.
In het oude systeem betreft het score 0 tot 3 punten (categorie 1) en score van 4 tot 6
punten (categorie 2). Wie meer scoort ontvangt een uitkering van de Vlaamse
Zorgverzekering (zie punt 2.5.)
In het nieuwe systeem betreft het score 6 tot 17 (categorieën 1 tot 5) en ook wie 4
scoort op pijler 1 (ongeschiktheid volgens de OBSI – de officiële Belgische schaal van
invaliditeit). Wie meer scoort ontvangt een uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering
(zie punt 2.5.)

De zorgbehoefte wordt jaarlijks herzien of op een termijn bepaald door de
geldigheidsduur van het voorgelegde attest, indien deze geldigheidsduur het jaar
niet overschrijdt.

De zorgbehoevende mag geen uitkering ontvangen in het kader van de Vlaamse
Zorgverzekering.

De zorgbehoevende moet gerechtigde zijn op de verhoogde tegemoetkoming van
de RIZIV. Dit is aan te tonen door het voorleggen van een identificatieklever van
de mutualiteit waarop deze hoedanigheid aangeduid is.
Artikel 3
De periode waarvoor de gemeentelijke zorgtoelage wordt uitgekeerd, start vanaf de
maand van aanvraag.
Artikel 4
De periode waarvoor de gemeentelijke zorgtoelage wordt uitgekeerd, stopt op het einde
van de maand waarin de zorgbehoevende
- de leeftijd van 21 jaar bereikt
- niet meer voldoet aan de voorwaarden voor bijkomende kinderbijslag
- definitief opgenomen wordt in een residentiële voorziening
- overlijdt
en stopt of wordt opgeschort op het einde van de maand voorafgaand aan de maand
waarin de zorgbehoevende een uitkering ontvangt in het kader van de Vlaamse
Zorgverzekering.
Artikel 5
De gerechtigde op bijkomende kinderbijslag is verplicht elke situatiewijziging, die van
invloed is op de toekenning van de gemeentelijke zorgtoelage, te melden (verandering in
de staat van zorgbehoefte, verhuis, aanspraak op uitkering van de Vlaamse
Zorgverzekering).

Artikel 6
De aanvraag tot het bekomen van de gemeentelijke zorgtoelage gebeurt via het indienen
van:
- een officieel aanvraagformulier dat te bekomen is in het Sociaal Huis.
Op dit aanvraagformulier wordt de identificatieklever van de mutualiteit aangebracht en
staat ook de verbintenis vermeld voor de aanvrager om elke wijziging in zijn situatie te
melden.
- een attest waaruit blijkt dat de zorgbehoevende niet in aanmerking komt voor een
uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering.
Artikel 7
Het ingevulde aanvraagformulier wordt samen met de gevraagde attesten ingediend bij
de loketdienst van het Sociaal Huis.
Artikel 8
Het aanvraagformulier en de gevraagde attesten worden voorgelegd aan een
Beoordelingscommissie (bestaande uit diensthoofd welzijnsdienst en
thuiszorgcoördinator).
Artikel 9
Van de beslissing wordt een schriftelijke betekening gestuurd aan de zorgbehoevende
met de motivatie, het bedrag en de modaliteiten.
Artikel 10
Het bedrag van de gemeentelijke zorgtoelage wordt bepaald op:
- 25 euro per in aanmerking te nemen maand indien de zorgbehoevende jongere thuis
verzorgd wordt.
- 25 euro per in aanmerking te nemen maand indien de zorgbehoevende jongere
dagelijks naar huis komt.
- 12,5 euro per in aanmerking te nemen maand indien de zorgbehoevende jongere in een
instelling verblijft maar regelmatig (wekelijks, maandelijks) naar huis komt.
- 0 (nul) euro indien de zorgbehoevende jongere permanent in een instelling verblijft.
en wordt jaarlijks uitbetaald.
Artikel 11
Het bedrag van de zorgtoelage wordt jaarlijks via een bankoverschrijving overgemaakt
aan de persoon die de verhoogde kinderbijslag ontvangt, na het invullen van een
erewoordverklaring.
Artikel 12
De zorgtoelage, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de dag van uitbetaling, kan
worden teruggevorderd indien de aanvrager een onjuiste en/of onvolledige aanvraag
heeft ingediend of indien de aanvrager onjuiste informatie op eer verklaarde. Vaststelling
van verzuim van informatieplicht, evenals weigeren van een tegenonderzoek, kan een
definitieve en onherroepelijke schorsing van de zorgtoelage inhouden.
Bij een uitbetaling met terugwerkende kracht van de uitkering door de Vlaamse
Zorgverzekering wordt het eventueel teveel uitbetaalde teruggevorderd zonder intresten.
Artikel 13
Dit reglement houdt geen recht op voorschot in.
Artikel 14
De toelagen voorzien bij dit besluit worden slechts toegekend binnen de perken van de
op de goedgekeurde gemeentebudget ingeschreven kredieten.

