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REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE 
 

Wat is mantelzorg? 
Mantelzorg is het verlenen van hulp door niet professionelen. Het is vaak hulp waar 
professionelen geen tijd voor hebben. Door de mantelzorg kan de zorgvrager thuis blijven 
wonen. Deze zorg kan door één of meerdere personen gebeuren.  
Het OCMW kan aan een zorgvrager, die voldoet aan de voorwaarden van dit reglement, een 
toelage toekennen. 
 

Wie kan er een aanvraag indienen? 
- Ofwel de mantelzorger(s) 
- Ofwel de zorgvrager 

 

Welke voorwaarden zijn er? 
- De zorgvrager moet minimum drie maanden woonachtig zijn in de gemeente. 
- Er is één van volgende attesten nodig om de graad van hulpbehoevendheid te 

bewijzen: 
o Attest BEL-profielschaal met gemiddelde score 27/28 punten die u ontvangen 

hebt van een dienst voor gezinszorg  
o Attest score 9 punten op de medisch-sociale schaal ontvangen van de 

federale overheidsdienst. 
o Attest van verhoogde kinderbijslag ontvangen door de Federale 

Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de kinderbijslagkas. 
o Schrijven van de zorgkas met vermelding van toekenning van toelage en 

vermelding van de periode waarvoor de tussenkomst werd toegekend. 
- De zorgvrager moet effectief thuis verzorgd worden. Indien de zorgvrager naar een 

school, een voorziening, een dag- en nachtopvang gaat, moet die dagelijks of 
regelmatig naar huis keren. 
Zorgvragers die naar een dag- of nachtopvang voor senioren gaan moeten vijftien 
dagen per maand thuis verzorgd worden. Dit kan gestaafd worden d.m.v. een 
factuur. 
Het OCMW kan toezicht houden door zelf een controlerende dokter in de 
geneeskunde aan te stellen. 

- De mantelzorger moet zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorgvrager met 
een frequentie van driemaal per week inlaten. De mantelzorger verbindt er zich toe 
de hulp te verlenen zoals vermeld op het aanvraagformulier. 
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Wat moet u weten ivm de aanvraag? 
- Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld aan de balie van het OCMW bezorgd te 

worden. Bij nieuwe aanvragen wordt zo spoedig mogelijk een huisbezoek gepland. 
De thuissituatie wordt door de maatschappelijk werker afgetoetst. Bij hernieuwde 
aanvragen wordt eveneens in de loop van het jaar een huisbezoek gepland. 

- De aanvragen moeten ieder jaar hernieuwd worden.  
- De aanvraagformulieren moeten samen met de gevraagde officiële attesten, 

facturen,… ingediend worden. Deze zijn noodzakelijk om aanspraak te kunnen maken 
op de toelage. Eén maal het OCMW een geldig attest van onbepaalde duur heeft, 
dient u het attest de volgende jaren niet meer te bezorgen. 

- De aanvrager is gehouden het OCMW in te lichten over wijzigingen of veranderingen 
in de situatie (verbetering situatie, overlijden, definitieve opname in WZC, 
kortverblijf,…) die een invloed hebben op de toekenning van een toelage. 
 

Wat moet u weten ivm de toelage? 
- De maandelijkse toelage is bepaald op: 

o € 50 voor de zorgvrager. 
o € 25 voor de zorgvrager die naar een school, een arbeidsplaats of een 

voorziening gaan en dagelijks of regelmatig huiswaarts keert. 
o Indien meer dan één zorgvrager op hetzelfde adres wonen, wordt de 

vermindering van 50% vanaf de 2de zorgvrager op hetzelfde adres toegepast 
op het laagste premiebedrag. 

- De toelage wordt toegekend vanaf de eerste van de volgende maand waarin de 
toelage voor de eerste keer wordt aangevraagd. De uitbetaling van de toelage 
gebeurt halfjaarlijks. 

- Bij opname in een WZC of bij een overlijden wordt de toelage betaald tot en met de 
laatste dag van de maand dat de zorgbehoevende thuis verzorgd werd. 

- Per maand afwezigheid van de zorgvrager thuis wordt de toelage verminderd. De 
mantelzorger verklaart op erewoord dat de zorgvrager minstens twee derde van 
voornoemde periode thuis verzorgd wordt. 
Het OCMW wordt ertoe gemachtigd toezicht te laten uitoefenen nopens het 
vervullen van de in dit besluit gestelde criteria. Wanneer mocht blijken dat de 
verzorging door de mantelzorger(s) te wensen overlaat of de zorgvrager 
verwaarloosd wordt, kan het OCMW beslissen de toelage voor het lopende 
kalenderjaar niet toe te kennen. 
Misbruiken zullen aanleiding geven tot het terugvorderen van de ten onrechte 
uitgekeerde toelagen, verhoogd met de wettelijke intresten voor het lopende 
kalenderjaar. 

- De toelage is cumuleerbaar met andere toelagen. 
- Indien er een beroepsprocedure lopende is bij de FOD is er de mogelijkheid om bij 

een positieve beslissing de toelage met terugwerkende kracht nog toe te kennen. 
- Het Bijzonder Comité Ouderenzorg wordt gelast met de uitvoering van dit besluit en 

beslist over alle niet voorziene en betwiste gevallen na advies van de maatschappelijk 
werker. 
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