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Openbare vergader¡ng

Reglement toekennen van een pall¡atieve prem¡e voor thuispatiënten
De raad voor maatschappelijk welzijn

Feiten en context
Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen geholpen worden met een op
genezing gerichte behandeling. Palliatieve thuiszorg is dan dezorg voor de'hele' mens en zijn
omgeving om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden in het laatste deel van de patiënt zijn
leven binnen de thuisomgeving. De palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuur is
bedoeld als tegemoetkoming voor de extra kosten die het 'thuis ziek zijn' met zich meebrengt
eenmaal de palliatieve thuiszorgpremie vanuit het RIZIV werd toegekend.

Hogere regelgeving

o

Decreet over het lokaal bestuur en latere wijzigingen

Motivering
Ingevolge het decreet over het lokaal bestuur van22 december 2Ot7 wordt de individuele
toekenning van sociale premies enz. een bevoegdheid van het Vast Bureau.
Het goedkeuren van een reglement is echter de bevoegdheid van de gemeente/OCMW- raad
Het reglement dient inhoudelijk niet te worden gewijzigd.

Plaats in meerjarenplan en budget
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Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen

Besluit:

Artikel

1.

Dit reglement voor toekenning van de palliatieve premie vanuit het lokaal bestuur, zoals
aangehecht in bijlage, heeft uitwerking vanaf l januari 2020 tot en met 31 december2025.
tì

/-

AËikel 2.
Þit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het decreet over het lokaal bestuur.
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1.

Voor een termijn met ingang van 0l januari 2020 en eindigend op 31 december 2025 wordt
een palliatieve premie vanuit het lokaal bestuur toegekend onder de hierna gestelde
voorwaarden.

Artikel 2.
Begrippen

¡
.

.

Palliatieve thuiszorg: Palliatieve zorg is de zorg voor patiënten die niet langer kunnen
geholpen worden met een op genezing gerichte behandeling. Palliatieve thuis2org is
dan de zorg voor de 'hele' mens en zijn omgeving om een zo hoog mogelUke kwaliteit
te bieden in het laatste deel van de patiënt zijn leven binnen de thuisomgeving.
Palliatieve thuiszorgforfait vanuit het RIZIV: het palliatief thuiszorgforfait is bedoeld
als tegemoetkoming voor de extra kosten die het 'thuis ziek zijnf met zich meebrengt.
De premie kan maximaal twee keer aangevraagd worden, met een tussentijd van één
maand. (In 2019 bedraagt hetforfait 673,71euro). De premie geldt alleen voor
patiënten die echt thuis verblijven. De mutualiteit staat in voor de uitbetaling ervan.
Palliatieve thuiszorgpremie vanuit lokaal bestuur: aanvulling op de bovenstaande
premie voor inwoners van De Pinte-Zévergem.

Artikel 3.
Voorwaarden
$1. Om in aanmerking te komen voor de palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal
bestuur gelden de volgende voorwaarden:

Inwoner:

.
.
.

is gedomicilieerd in De Pinte en heeft er ziin hoofdverblijfplaats,

heeft recht op het palliatieve thuiszorgforfait toegekend vanuit het RIZIV na aanvraag
door een arts bij de mutualiteit. Wanneer deze tweemaal wordt toegekend heeft de
inwoner recht op tweemaal de palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuur,
verblijft effectief thuis en is niet gehospitaliseerd in een palliatieve afdeling van een
ziekenhuis, WZC, etc.

52. De ingangsdatum is gekoppeld aan de erkenning maand van de uitbetaling van het
pa lliatief thu iszorgforfait vanu it de mutua liteit.

Artikel 4.
Bedrag

$1.De palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuur bedraagt € 200 en

kan

maximaal tweemaal aangevraagd worden.
$2. De palliatieve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuur wordt uitbetaald na
goedkeuring op het vast bureau.
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AÊikel 5.
Procedure
De aanvraag van de palliatiéve thuiszorgpremie vanuit het lokaal bestuurgebeurt door
de palliatieve patiënt of de door hem/haar aangeduide persoon van zodra als mogelijk.
De aanvraag gebeurt in het Sociaal Huis, Pinteitraat 69. De aanvraag gebeu¡t met het
daartoe bestemde formulier en alle gevraagde bewijsdocumenten dienen te worden

toegevoegd

Artikel 6.
Overige bepalingen
51. Het Vast Bureau is bevoegd om te allen tijde de juistheid van de verstrekte
gegevens te laten onderzoeken.
$2. Ten onrechte uitbetaalde toelagen kunnen worden teruggevorderd.

