REGLEMENT TOEKENNING VAN EEN MANTELZORGTOELAGE
VANAF 2022
Goedgekeurd bij OCMW-raadsbeslissing van 13 oktober 2021 en bekendgemaakt op de stedelijke website op 20 oktober
2021. Van toepassing vanaf 1 januari 2022.

artikel 1: Met ingang van het boekjaar 2022 wordt een toelage toegekend aan mantelzorgers voor de
thuisverzorging van zorgbehoevende inwoners volgens onderstaande modaliteiten.
artikel 2: Voor de toepassing van dit reglement gelden volgende definities.
(1) Onder zorgbehoevende wordt verstaan: elke persoon die door ziekte, handicap of ongeval of omwille van de
gevorderde leeftijd niet meer in staat is zichzelf te verzorgen, waardoor blijvende zorg en hulp van een derde
noodzakelijk is.
(2) Onder mantelzorger wordt verstaan: elke persoon die op geregelde basis en op een niet beroepsmatige
wijze aanvullende zorg en ondersteuning verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving, vanuit
een familiale, affectieve en/of sociale relatie.
Voor de toepassing van dit reglement kan een zorgbehoevende nooit zelf een mantelzorger zijn. Omgekeerd
mag een mantelzorger zelf niet zorgbehoevend zijn.
(3) Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is een uitkering voor personen die veel zorg nodig hebben en
waarvan de graad van zorgbehoevendheid is vastgesteld door een specifiek attest (of meting) van de
zorgzwaarte (indicatiestelling).
(4) Het zorgbudget voor mensen met een handicap is een ondersteuningsbudget voor mensen met een erkende
handicap, die een vastgestelde ondersteuningsnood hebben en geen gebruik maken van bepaalde
ondersteuning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
(5) De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte is een extra toeslag die de kosten
voor kinderen met een aandoening, beperking of (een vermoeden van) handicap beter afdekt in het licht van
hun specifieke situatie.
Voor de toepassing van dit reglement dient het betrokken kind of de betrokken jongvolwassene een
zorgbehoevendheid te hebben van minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal.
(6) Het persoonsvolgend budget voor meerderjarigen is een zorggebonden budget. Het is bestemd om kosten
voor zorg en ondersteuning mee te vergoeden.
(7) Een persoonlijke-assistentiebudget voor minderjarigen is een zorggebonden budget. Het is bestemd om de
assistentie voor kinderen thuis of op school te organiseren en te financieren.
(8) Het palliatief forfait is een tegemoetkoming in de kosten voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en
hulpmiddelen voor de thuisverzorging van een palliatieve patiënt.
(9) De dienst mantelzorgtoelage is de dienst die instaat voor de behandeling en opvolging van de aanvragen
voor een mantelzorgtoelage. De dienst maakt deel uit van het Team Niet-Residentiële Zorg en is gevestigd in
het lokaal dienstencentrum.

(10) De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt voor alle zorgvragen van de inwoners. De zorgcoach is een
ervaren maatschappelijk werker in dienst van het OCMW en zoekt mee naar een gepast antwoord op elke
specifieke zorgvraag
artikel 3: Het bewijs van zorgbehoevendheid dient te worden geleverd door voorlegging van een attest of enig
ander bewijsstuk waaruit blijkt dat de betrokken zorgbehoevende recht heeft op een van volgende
tegemoetkomingen:
- het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
- het zorgbudget voor mensen met een handicap
- de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte
- het persoonsvolgend budget
- het persoonlijk assistentie-budget
- het palliatief forfait.
artikel 4: Per zorgbehoevende kan maar één toelage worden aangevraagd.
Indien er meerdere mantelzorgers instaan voor de ondersteuning van dezelfde zorgbehoevende dienen zij
onderling af te spreken wie de toelage aanvraagt en/of ontvangt.
artikel 5: Per zorgbehoevende dient een afzonderlijke aanvraag te worden ingediend.
artikel 6: Op het ogenblik van de aanvraag dient de zorgbehoevende in Oudenburg te wonen. Aan deze vereiste
dient bij voortduur voldaan te zijn om van de toekenning te kunnen blijven genieten.
Onder wonen wordt verstaan: ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters of in het vreemdelingenregister als
hebbende er zijn hoofdverblijfplaats.
artikel 7: De aanvraag dient te gebeuren door de mantelzorger.
Elke nieuwe aanvraag gaat gepaard met een huisbezoek bij de zorgbehoevende, in aanwezigheid van de
mantelzorger. Daartoe wordt in samenspraak met de zorgcoach een afspraak gepland.
artikel 8: De aanvrager (de mantelzorger) dient er zich uitdrukkelijk toe te verbinden daadwerkelijk de
zorgverstrekking aan de zorgbehoevende op zich te nemen. Daartoe wordt in samenspraak met de zorgcoach
een zorgenplan opgesteld.
Een afschrift van het zorgenplan dient bij het aanvraagformulier te worden gevoegd bij de eerste aanvraag (en
nadien enkel bij een wijziging van het plan).
artikel 9: De toelage kan enkel worden aangevraagd voor de verzorging ten huize van de zorgbehoevende.
Komen derhalve niet in aanmerking voor betoelaging: zorgbehoevenden die permanent in een hotel, een
woonzorgcentrum of een serviceflat verblijven of die deel uitmaken van een leefgemeenschap (niet-limitatieve
opsomming).
artikel 10: De aanvraag moet gebeuren via het daartoe bestemd formulier en moet, samen met het bewijs van
zorgbehoevendheid en met het zorgenplan, ingediend worden bij de dienst mantelzorgtoelage.
artikel 11: De dienst mantelzorgtoelage onderzoekt of alle voorwaarden vervuld zijn.

artikel 12: Zowel de aanvrager (de mantelzorger) als de zorgbehoevende dienen te aanvaarden dat de
medegedeelde gegevens door de betrokken diensten van het OCMW (de dienst mantelzorgtoelage, de sociale
of de financiële dienst) gecontroleerd en geverifieerd worden.
artikel 13: Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld:
- voor de verzorging van een zorgbehoevende die bestendig thuis wordt verzorgd: 30,00 euro per maand;
- voor de verzorging van een zorgbehoevende die gedurende het ganse jaar of een gedeelte ervan opgenomen
is in een semi-internaat erkend door het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor
gehandicapten of die school loopt in een inrichting voor gewoon of buitengewoon onderwijs of opgevangen
wordt in een dagverblijf, en dagelijks huiswaarts keert: 24,00 euro per maand;
- voor de verzorging van een zorgbehoevende die in een internaat verblijft erkend door het Fonds voor
medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten of die school loopt in een inrichting voor gewoon
of buitengewoon onderwijs, en wekelijks huiswaarts keert: 12,50 per maand.
artikel 14: De toelage wordt toegekend vanaf de eerste volle maand die volgt op het indienen van de aanvraag
(of de vervollediging ervan).
artikel 15: De beslissing over de toekenning van de mantelzorgtoelage wordt genomen door het vast bureau.
Eventuele weigeringen dienen gemotiveerd te zijn.
Kennisgeving van de genomen beslissingen wordt gedaan aan de aanvragers binnen de maand na de
beslissing.
artikel 16: De betaling van de toelage gebeurt driemaandelijks (bij het begin van elk kwartaal voor de maanden
uit het vorige kwartaal) op naam en op rekening van de mantelzorger.
artikel 17: De toekenning geldt in principe voor de duur van de geldigheid van het bewijs van
zorgbehoevendheid, voor zover bij voortduur ook aan alle andere voorwaarden voldaan is.
De dienst mantelzorgtoelage onderzoekt jaarlijks of de lopende toekenningen nog aan alle voorwaarden
voldoen .
artikel 18: De aanvrager (de mantelzorger) dient elke verandering in de situatie, die een invloed heeft op het al
dan niet in aanmerking komen voor de mantelzorgtoelage, onverwijld mede te delen aan de dienst
mantelzorgtoelage. Dit geldt inzonderheid voor elke wijziging in de feitelijke of juridische situatie waardoor niet
langer aan alle voorwaarden voldaan is om aanspraak te kunnen maken op de mantelzorgtoelage.
artikel 19: Wanneer de zorgbehoevende langer dan één maand opgenomen is in een ziekenhuis, een
verpleeginstelling of een woonzorgcentrum, dan wordt de toelage verhoudingsgewijs verminderd, en
desgevallend geschorst. Het feit van de opname dient door de mantelzorger onverwijld aan de dienst
mantelzorgtoelage te worden meegedeeld.
artikel 20: Bij het overlijden van de zorgbehoevende wordt de toelage voor de begonnen maand volledig
uitbetaald, onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel. Het feit van het overlijden dient door de
mantelzorger onverwijld aan de dienst mantelzorgtoelage te worden meegedeeld.
artikel 21: De toelage kan met terugwerkende kracht worden teruggevorderd indien wordt vastgesteld dat de
mantelzorger een onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige verklaring of aanvraag heeft afgelegd of ingediend.
artikel 22: De begunstigden van de mantelzorgtoelage op 31 december 2021 overeenkomstig het reglement
betreffende de toekenning van een mantelzorgtoelage, zoals vastgesteld bij gemeenteraadsbeslissing van 29
oktober 2009, worden verondersteld te voldoen aan de voorwaarden van onderhavig reglement op 1 januari

2022. Zij dienen voor het einde van het eerste kwartaal van 2022 het vereiste bewijs van zorgbehoevendheid
voor te leggen om verder van de mantelzorgtoelage te kunnen genieten.
artikel 23: Dit besluit treedt in werking op heden. Het reglement treedt in werking op 1 januari 2022.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij het Lokaal Dienstencentrum Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24 – 8460
Oudenburg), op het nummer 059-40 19 95 of via het e-mailadres mantelzorg@oudenburg.be.

