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Reglement op de toekenning van een toelage voor mantelzorg
OVERW EGEND GEDEELTE
Gelet op het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 en latere wijzigingen;
Gelet op de OCMW-wet van 8 juli 1976 en latere wijzigingen;
Gelet op de Wet van 2 april 1965 en latere wijzigingen betreffende het ten laste nemen van steun door
de OCMW’s;
Gelet op het globaal thuiszorgbeleid, waarbij wij ten volle onze waardering en ondersteuning wensen te
geven aan die personen, gezinnen en families die de taak op zich hebben genomen om een
zorgbehoevende persoon in zijn vertrouwde thuismilieu te verzorgen en op te vangen;
Overwegende dat deze vorm van solidariteit steeds meer onder druk komt te staan, zowel moreel,
sociaal, materieel en financieel;
Overwegende dat thuiszorg een bijzonder actuele vorm van zorgverlening is, die ook een ruime
aandacht van de hogere overheden geniet;
Overwegende dat zorgbehoevende personen zolang mogelijk in het gezin en/of in hun natuurlijke en
vertrouwde omgeving willen verblijven;
Overwegende dat het OCMW de inzet van de mantelzorgers wil erkennen en waarderen;
Overwegende dat door het toekennen van een toelage thuiszorgsituaties kunnen worden opgevolgd en
ondersteund en een belangrijk beleidsinstrument kunnen zijn voor het OCMW;
Overwegende dat deze ondersteuning van de thuiszorg ertoe zal leiden dat de mantelzorger een aantal
mogelijkheden en faciliteiten krijgt, zodat een kwalitatief hoogstaande en adequate thuiszorg wordt
verzekerd;
Overwegende dat de toelage voor mantelzorg een ondersteuning is van het natuurlijk zorgmilieu, naast
de bestaande eerstelijns gezondheidszorg;
Overwegende dat de nodige kredieten voorzien zijn in de begroting van het lopende dienstjaar;
Overwegende dat het OCMW in een toelage voor mantelzorg wenst te voorzien;
Na beraadslaging, besluit de OCMW-raad:
BESCHIKKEND GEDEELTE
ARTIKEL 1 /TOEPASSINGSPERIODE
Dit reglement is van toepassing op legislatuur 2019-2024.
ARTIKEL 2 /DOEL
Binnen de perken van het begrotingskrediet en onder de hiernavolgende voorwaarden wordt een toelage
voor mantelzorg verleend aan personen die de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner
van de gemeente.
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ARTIKEL 3 /DEFINITIE S
1°

Thuiszorg: de hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de zorgbehoevende persoon
("gebruiker") te handhaven in zijn natuurlijk thuismilieu.

2°

Zorgbehoevende persoon of gebruiker: iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde nood
een beroep doet op thuis- en mantelzorg, ongeacht de leeftijd.

3°

Natuurlijk thuismilieu: de plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont, met uitsluiting van
de collectieve woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn
en waar geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt
geboden.

4°

Zelfzorg: de beslissingen en de acties van een natuurlijke persoon in het dagelijkse leven met het
oog op het voorzien in de eigen basisbehoeften.

5°

Mantelzorger: een persoon die op geregelde basis en op een niet-beroepsmatige wijze
aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving
vanuit een affectieve/sociale relatie die hij met deze persoon heeft.

6°

Mantelzorg: alle bovennormale, niet-beroepsmatige hulp- en dienstverlening die een persoon op
geregelde basis aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving geeft, deze zorg vloeit voort
uit een affectieve/sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon.

7°

Mantelzorgattest: een document van de zorgkas waaruit blijkt voor welke periode een vergoeding
per maand uitbetaald wordt voor niet-medische kosten van mantel- en thuiszorg.

8°

Voorziening: een welzijnsvoorziening die zich tot doel stelt één of meerdere vormen van thuiszorg,
zoals hierboven beschreven, aan te bieden, te organiseren, en/of te ondersteunen.

9°

Professionele zorgverlener: de persoon die al dan niet tewerkgesteld is in een voorziening en op
een professionele basis hulp- en dienstverlening aanbiedt.

10°

Georganiseerde thuiszorg: de verzamelnaam voor de thuiszorg aangeboden door voorzieningen,
zelfstandige hulpverleners en door vrijwilligers.

11°

Inwoner van de gemeente: elke persoon die minstens één maand, voorafgaand aan de datum van
aanvraag, ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de
gemeente, en er effectief woont.

ARTIKEL 4 /BEPALINGEN M.B.T. DE ZORGBEHO EVENDE PERSOON
Het recht op een toelage voor mantelzorg hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de
zorgbehoevende persoon:
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1°

De zorgbehoevende persoon moet een inwoner van de gemeente zijn en is ingeschreven in het
bevolkings- en vreemdelingen register van de gemeente.

2°

De persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet meer
in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon
van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde persoon
noodzakelijk is.

3°

De evaluatie van de score van de zorgbehoevende persoon moet worden vastgesteld door middel
van reeds bestaande attesten. Het is niet de bedoeling om een bijkomende medische en/of
administratieve formaliteit in te voeren.

4°

De zorgbehoevende persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of inwonend)
en maakt al dan niet gebruik van de thuiszorgvoorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning
van de thuiszorg.
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ARTIKEL 5 /BEPALINGEN M.B.T. DE MANTELZO RGER
Het recht op een toelage voor mantelzorg hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de
mantelzorger:
1°

De toelage wordt toegekend aan de mantelzorger, ongeacht zijn woonplaats, die hiertoe een
aanvraag doet volgens de voorwaarden van artikel 6 hieronder.

2°

Er wordt slechts 1 toelage voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon toegekend aan één
mantelzorger.

3°

De mantelzorger mag zelf geen zorgbehoevend persoon zijn met recht op de zorgverzekering.

ARTIKEL 6 /AANVRAAG
1°

De aanvraag voor de toelage voor mantelzorg wordt door de mantelzorger ingediend bij het
OCMW op het daartoe voorziene "aanvraagformulier".
De aanvraag zal worden voorgelegd de eerstvolgende vergadering van het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst.

2°

De mantelzorger dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.

3°

De mantelzorger verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde
voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het OCMW.
De aanvragen worden na elke vergadering van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
afgehandeld.

ARTIKEL 7 /TOELAGE
1°

De toelage voor mantelzorg bedraagt € 60,00 per jaar, per zorgbehoevende persoon en voor één
mantelzorger. De toelage voor mantelzorg wordt uitbetaald vanaf het jaar dat de zorgbehoevende
persoon een uitkering ontvangt van de zorgverzekering.
De toelage voor mantelzorg kan in een eerste aanvraag elke maand van het jaar gedaan worden
en op voorwaarde dat een bewijs wordt geleverd dat de toelage voor mantelzorg wordt toegekend
door een zorgkas aan de zorgbehoevende persoon.
Na de toekenning van de toelage voor mantelzorg volstaat het dat de mantelzorger jaarlijks een
nieuwe aanvraag doet en een mantelzorgattest bezorgt aan de administratieve diensten.
De toelage voor mantelzorg wordt niet meer uitbetaald vanaf het jaar na:

2°

-

een definitieve opname van de zorgbehoevende in een voorziening, die de definitieve
beëindiging van de thuiszorg inhoudt,

-

het overlijden van de zorgbehoevende persoon,

-

het jaar nadat, ingevolge een tussentijdse controle van de BEL-schaal, de toelage voor
mantel- en thuiszorg geschorst wordt].

De toelage voor mantelzorg wordt betaald op de bankrekening van de mantelzorger.

ARTIKEL 8 /BEKENDMAKING
Dit reglement wordt bekendgemaakt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april
2018 betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal
bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden
bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones
en hulpverleningszones.
Op de gemeentelijke webstek wordt dit reglement gepubliceerd op https://www.kortenaken.be/bestuurdiensten/reglementen/ met vermelding van de datum waarop het door de OCMW-raad aangenomen
werd.
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ARTIKEL 9 /INW ERKINGTREDING
Dit reglement treedt in werking vanaf 29 maart 2019.
Dit reglement vervangt alle voorgaande reglementen inzake deze materie.
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