Subsidiereglement Toelage Thuiszorg
Artikel 1 - Met ingang van 1 januari 2008 wordt een toelage thuiszorg toegekend aan:
- De alleenstaande, minvermogende, hulpbehoevende - persoon met een handicap die in Halle woont en niet in
een instelling verblijft.
- Inwonenden die een minvermogende hulpbehoevende - persoon met een handicap verzorgen.
- De persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van medische bijstand
- De persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van palliatief verlof
Artikel 2 - Er wordt verstaan onder:
- Hulpbehoevende - persoon met een handicap: door ziekte, ongeval, handicap niet meer in staat zijn
zichzelf te verzorgen en/of niet in staat zijn om de elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor
blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.
De vaststelling van de handicap gebeurt door voorlegging van een attest, opgemaakt door een officiële
instantie (FOD Sociale Zekerheid, …) waaruit een ongeschiktheid van ten minste 66% blijkt.
De attesten invaliditeitspercentage of arbeidsongeschiktheid van de FOD Sociale Zekerheid die sinds 01-062010 worden afgeleverd als:
- een vermindering van de zelfredzaamheid van 9 punten of
- een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder, of
- (voor kinderen) met minstens 4 punten in pijler 1 (lichamelijke of geestelijke gevolgen van de handicap of
aandoening), worden aanvaard.
Tevens geldt voor personen met een handicap het invaliditeitsattest van het ziekenfonds (vanaf 1 jaar ziekte).
- Minvermogend:
- ofwel genieten van de voorkeurregeling van het ziekenfonds: de verhoogde tussenkomst van het ziekenfonds
(wigw-statuut) om dit te bewijzen dient een attest van het ziekenfonds te worden voorgelegd.
- ofwel inkomsten genieten die niet meer bedragen dan het wigw-tarief. Dit dient bewezen te worden op basis
van voorlegging van de inkomsten.
- Loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand:
-Tijdens de periode van medische bijstand stopt men tijdelijk met werken of vermindert men zijn
arbeidsprestaties (halftijds of 4/5 werken) om meer tijd door te brengen voor de zorg van een ernstig ziek
familielid tot de 2de graad: kinderen, ouders, kleinkinderen, grootouders, zussen, broers, …of voor een
gezinslid: de personen die met u samenwonen.
- Gedurende de loopbaanonderbreking voor medische bijstand betaalt de RVA iedere maand een
vervangingsinkomen in de vorm van een uitkering.
Om dit te bewijzen dient een attest van de RVA te worden voorgelegd.
- Loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof:
- Tijdens de periode van palliatief verlof stopt men tijdelijk met werken of vermindert met zijn arbeidsprestaties
(halftijds of 4/5 werken) om een zieke in een terminale fase bijstand te verlenen.
- Gedurende het palliatief verlof betaalt de RVA iedere maand een vervangingsinkomen in de vorm van een
uitkering
Om dit te bewijzen dient een attest van de RVA te worden voorgelegd.
Artikel 3 - De aanvragen moeten ieder jaar ingediend worden.
Artikel 4 - De aanvraag tot toekenning van de toelage thuiszorg moet bij het stadsbestuur op het daartoe
voorgeschreven aanvraagformulier worden ingediend. De aanvragen die worden ingediend voor 31 maart
gelden voor het ganse jaar. Wie na 31 maart zijn aanvraagformulier indient krijgt een toelage thuiszorg
berekend verhoudingsgewijs voor de resterende maanden van het lopende jaar.
De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de voorwaarden voorzien in art 1, art 2 is voldaan. De
bewijzen worden binnengebracht voor 31 december van het lopende jaar. Bewijzen die later worden
binnengebracht worden niet aanvaard.
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Dit vervalt indien het dossier nog in onderzoek is bij de officiële instantie die uitspraak doet over de verlening
van het statuut minvermogende en/of hulpbehoevende - persoon met een handicap, loopbaanonderbreking in
het kader van medische bijstand, loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof.
Artikel 5 - De hulpbehoevende - persoon met een handicap moet thuis worden verzorgd zonder opname in een
instelling.
Artikel 6 - De hulpbehoevende moet gedurende een periode van één kalendermaand onmiddellijk voorafgaand
aan de datum van de aanvraag, binnen de gemeente dezelfde woon-en verblijfplaats hebben als de
zorgverstrekker(s). Dit moet blijken uit een nazicht van de bevolkingsregisters. De zorgverstrekker(s) moet(en)
zich daadwerkelijk met de verzorging van de hulpbehoevende inlaten en moeten na de aanvraag effectief
samenwonen.
Artikel 7 - Zo de persoon met een handicap samenwoont met één of meer schoolgaande kinderen, wordt de
persoon met een handicap beschouwd als alleenstaande en wordt de toelage aldus aan de persoon met een
handicap uitbetaald
Artikel 8 - Bij overlijden van de hulpbehoevende wordt de toelage a rata van het aantal maanden uitbetaald aan
de zorgverstrekker (maand van overlijden inbegrepen)
Bij overlijden van een alleenstaand persoon met een handicap wordt de toelage eveneens a rata van het aantal
maanden en tot en met de maand van overlijden toegekend. Indien de laatste periode niet betaald werd, zal
deze aan de persoon die de begrafenisvergoeding betaalde, worden uitgekeerd.
Artikel 9 - Elke aanvraag wordt onderzocht voor de sociale dienst en al dan niet toegekend door het College
van Burgemeester en Schepenen. De toelage thuiszorg gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op
de datum waarop de aanvrager een aanvraag indiende. Indien niet aan alle voorwaarden voldaan werd op het
ogenblik van de aanvraag, valt de ingangsdatum van de toelage gelijk met de datum waarop aan alle
voorwaarden wordt voldaan.
Doch indien dit niet op de eerste van de maand valt, wordt de toelage toegekend vanaf de eerste volgende op
de maand waarin alle voorwaarden werd voldaan.
Artikel 10 - De aanvrager is gehouden het College van Burgemeester en Schepenen in te lichten omtrent
wijzigingen die een invloed hebben op de toekenning van de toelage thuiszorg.
Artikel 11 - De toelage kan worden teruggevorderd indien de aanvrager een onjuiste en/of onvolledige
aanvraag en/of stukken heeft ingediend.
Artikel 12 - De toelage thuiszorg wordt éénmaal per jaar uitbetaald.
Het bedrag van de jaarlijkse toelage thuiszorg wordt vastgesteld op 150 euro:
- voor de alleenstaande persoon met een handicap
- voor de verzorgende als deze samenwonend is
Het bedrag van de jaarlijkse toelage thuiszorg wordt vastgesteld op 225 euro
- voor de verzorgende die meerdere hulpbehoevenden verzorgt
Het bedrag van de jaarlijkse toelage thuiszorg wordt vastgesteld op 300 euro:
- voor de persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van medische bijstand
- voor de persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van palliatief verlof
Het bedrag van de jaarlijkse toelage thuiszorg wordt vastgesteld op 450 euro:
- voor de persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van medische bijstand en meerdere ernstige
zieken verzorgt
- voor de persoon die loopbaanonderbreking neemt in het kader van palliatief verlof en meerdere terminale
zieken verzorgt
Artikel 13 - Dit subsidiereglement toelage thuiszorg vervangt en vernietigt het subsidiereglement
toelage thuiszorg goedgekeurd door de Gemeenteraad op 27 november 2007. …

Stad Halle - Oudstrijdersplein 18 - 1500 Halle - T 02 365 99 00 - info@halle.be - www.halle.be

