
 

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 april 2008 
betreffende de goedkeuring van het intern reglement voor de toekenning van de mantelzorgtoelage. 
 

 
INTERN REGLEMENT VOOR DE TOEKENNING VAN DE MANTELZORGTOELAGE 

 
 
DOEL 
 
Artikel 1 
Binnen de perken van het begrotingskrediet en onder de hiernavolgende voorwaarden wordt een 
mantelzorgtoelage verleend aan de inwoners van de gemeente die de thuiszorg waarnemen voor een 
zorgbehoevende persoon. 
Het O.C.M.W. wil hiermee, in overleg met het gemeentebestuur, de thuiszorg stimuleren en aldus het werk 
honoreren van de mantelzorger die op een zeer intense manier instaat voor de thuisverzorging van 
zorgbehoevende personen. 
 
 
VOORWAARDEN OM ALS MANTELZORGER IN AANMERKING TE KOMEN 
 
Artikel 2  
Om voor de mantelzorgtoelage in aanmerking te komen moet de mantelzorger voldoen aan volgende 
bepalingen: 

1. Een aanvraag ingediend hebben tot gerechtigdheid op een mantelzorgtoelage. 
2. Als mantelzorger wordt beschouwd elke natuurlijke persoon die op een niet-professionele basis, noch 

in een georganiseerd verband, hulp en bijstand biedt aan een zorgbehoevende. 
3. De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk met de thuiszorg bezig. 
4. De thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren. 
5. De mantelzorger is gedomicilieerd in Maarkedal en verblijft daadwerkelijk op dit domicilieadres.  

 
 
VOORWAARDEN OM ALS ZORGBEHOEVENDE IN AANMERKING TE KOMEN 
 
Artikel 3 
Om voor de mantelzorgtoelage in aanmerking te komen moet de zorgbehoevende, jonger dan 21 jaar, voldoen 
aan volgende bepalingen: 

1. Hij moet rechtgevend zijn op verhoogde gezinsbijslag op basis van zijn verminderde zelfredzaamheid. 
2. De zorgbehoevende moet in de bevolkingsregisters van Maarkedal ingeschreven zijn gedurende de 

periode waarvoor de toelage wordt aangevraagd. 
 
Artikel 4 
Om voor de mantelzorgtoelage in aanmerking te komen moet de zorgbehoevende ouder dan 20 jaar voldoen 
aan volgende bepalingen: 

1. Hij moet minstens de score 30 op de Bel-profielschaal behalen of beschikken over een attest van het 
FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij een score heeft van ministens 12 punten met betrekking tot 
zijn verminderde zelfredzaamheid. 

2. De zorgbehoevende moet gedomicilieerd en effectief woonachtig zijn in de gemeente Maarkedal. 
Voor de gerechtigden die op de gemeente komen wonen gaat het recht in de eerste van de maand 
volgend op deze waarin zij effectief in de gemeente gedomicilieerd worden en er ook effectief 
verblijven. 

 



 

 
PREMIEBEREKENING 
 
Artikel 5  
De berekening gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar van de aanvraag voorafgaat. 
De berekening van de premie gebeurt breuksgewijze in de gevallen dat: 

• De zorgbehoevende, ouder dan 20 jaar, die niet ononderbroken door de aanvrager of zijn gezin verzorgd 
is geweest. Dan volgt een berekening van de premie op basis van het aantal effectieve zorgdagen thuis 

• Het recht pas ingaat in de loop van het kalenderjaar 
• Het recht eindigt in de loop van het kalenderjaar 

 
 
IN TE LEVEREN ATTESTEN 
 
Artikel 6 
Uit hoofde van de zorgbehoevenden jonger dan 21 jaar: 

• Een attest afgeleverd door het kinderbijslagfonds waaruit blijkt dat het kind een verhoogde gezinsbijslag 
geniet als gevolg van een verminderde zelfredzaamheid 

Uit hoofde van de zorgbehoevenden ouder dan 20 jaar: 
• Een attest van indicatiestelling afgeleverd door een erkende indicatiesteller van de  Vlaamse 

Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid blijkt in het jaar waarvoor deze 
toelage wordt gevraagd 

• Een attest van het FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat betrokkene over een toegekende 
minimumscore van 12 punten beschikt op basis van zijn verminderde zelfredzaamheid  

• Een attest van de zorgkas met vermelding of er vanuit de Vlaamse Zorgverzekering een tussenkomst 
verleend is voor de verzorgde oudere(n) of niet en in voorkomend geval voor welke periode 

• Een verklaring op eer van de aanvrager waaruit het aantal zorgdagen thuis blijkt. De verklaring vermeldt 
evenzeer de periodes van onderbreking (bv. een ziekenhuisopname, een verblijf in het kortverblijf of 
andere) indien dit zo zou geweest zijn 

 
 
VERBINTENISVERPLICHTINGEN 
 
Artikel 7 
De aanvrager van de mantelzorgpremie gaat de verbintenis aan: 

• de aanvraag, elk kalenderjaar opnieuw, in te dienen met alle nodige bewijsstukken uiterlijk vóór 31 mei 
van elk jaar  

• de eventuele controle van het O.C.M.W. te aanvaarden 
• iedere wijziging die een invloed kan hebben op de al of niet uitbetaling van de mantelzorgtoelage 

onmiddellijk aan het O.C.M.W. mee te delen. 
 
 
PREMIEBEDRAGEN 
 
Artikel 8 
Het bedrag van de gemeentelijke mantelzorgtoelage bedraagt 25 euro per maand. 
 
 
 
 



 

TERMIJNEN VAN GERECHTIGDHEID 
 
Artikel 9  
Het recht op de mantelzorgtoelage gaat in de eerste van de maand volgend op de aanvraag. 
 
Artikel 10 
Het recht op de mantelzorgtoelage eindigt de eerste van de maand volgend op: 

• Deze waarin de mantelzorger of de zorgbehoevende niet meer voldoet aan de voorwaarden tot 
gerechtigdheid op de mantelzorgtoelage. 

• Deze waarin de zorgbehoevende is overleden. 
 
 
GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN 
 
Artikel 11 
De zorgbehoevende moet daadwerkelijk op zijn domicilieadres verblijven en mag niet op permanente wijze in 
een residentiële instelling opgenomen zijn. 
 
Artikel 12 
Diegene die de aanvraag doet, moet door familiale en/of affectieve relaties verbonden zijn met de verzorgde. 
Die relaties moeten aantoonbaar zijn. 
Als niet beperkende voorbeelden gelden hierbij bloed- of aanverwantschap in de eerste of tweede graad, 
huwelijkspartnerschap of partnerschap in samenwoning. 
Het Vast Bureau beoordeelt de familiale en/of affectieve relaties bedoeld in lid 1 van dit artikel. 
 
Artikel 13 
De indicatiestelling dient te gebeuren door een erkende indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering. 
 
Artikel 14 
Onderhavige mantelzorgtoelagen worden slechts toegekend als voor de verzorgde geen tussenkomst is verleend 
vanwege de Vlaamse Zorgverzekering. 
 
 
INWERKINGTREDING VAN DIT REGLEMENT 
 
Artikel 15 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2008. Alle aanvragen met betrekking tot zorg die verleend is in 2007, 
worden behandeld conform het nieuwe reglement. 
 
Artikel 16  
De datum van 31 mei zoals vermeld in artikel 7, wordt voor het zorgjaar 2007 gewijzigd in 31 augustus. 
 
Artikel 17 
Het reglement inzake het recht op de gemeentelijke mantelzorgtoelage dd. 26 april 2007 wordt opgeheven met 
ingang van 1 januari 2008 en vervangen door onderhavig reglement. 
 
 

 


