3118 ROTSELAAR, Werchterplein 23
Tel (016)60 61 61 Fax (016)60 46 80
DEXIA 091-0008977-82

REGLEMENT OP DE FINANCIËLE ONDERSTEUNING BIJ DE INFORMELE
THUISVERZORGING (MANTELZORGTOELAGE)

HOOFDSTUK 1. INLEIDING
Art. 1
Het OCMW van Rotselaar zal op verzoek een financiële tegemoetkoming genaamd
“mantelzorgtoelage” uitkeren in de gevallen waarin aan informele thuisverzorging wordt
gedaan op de wijze waarop en onder de voorwaarden waaronder wordt voorzien in
onderhavig reglement.
HOOFDSTUK 2. BEGRIPPEN
Art. 2
Onder “informele thuisverzorging” wordt verstaan: het geval waarin één of meerdere
personen vrijwillig en onbezoldigd materiële bijstand of verzorging verstrekken aan één of
meerdere andere zorgbehoevende personen.
Art. 3
Onder “zorgbehoevende persoon” wordt verstaan de persoon die
•

minstens 30 doch minder dan 35 punten haalt op de BEL Profielschaal, gehanteerd
door diensten voor gezinszorg en opgenomen in het woonzorgdecreet. Deze schaal
kan ook afgenomen worden door de maatschappelijk werkers van onze
thuisdiensten. De OCMW ’s zijn automatisch erkend om deze indicatiestelling uit te
voeren (art.7 MB 6-01-2006, BS 28-04-2006);

•

niet in aanmerking komt voor een uitkering lastens de “Vlaamse Zorgverzekering”.

HOOFDSTUK 3. VOORWAARDEN VOOR HET BEKOMEN VAN DE TOELAGE
Art. 4
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Om in aanmerking te komen voor de toelage:
•

moet de verzorgde persoon zorgbehoevend zijn (zie art. 3)

•

moet de verstrekte informele thuisverzorging een zekere graad van engagement
inhouden van de verzorger(s) t.a.v. de verzorgde. Over de aanwezigheid van dit
minimaal engagement wordt geoordeeld door de maatschappelijk werker die bij zijn
beoordeling rekening houdt met de aard en omvang van de verstrekte hulp, vrijwillig
en onbezoldigd karakter van de inzet, intensiteit van de hulp, ... . Bovendien moet
de verleende bijstand bijdragen tot het verbeteren of in stand houden van de mate
waarin de verzorgde kan functioneren en/of bijdragen tot het ondersteunen van de
zorg en hulpverlening

•

moeten de verzorger en verzorgde hun domicilie hebben in de gemeente Rotselaar

•

moet de verzorgde ouder zijn dan 21 jaar

HOOFDSTUK 4. BEDRAG VAN DE TOELAGE
Art. 5
De toelage bedraagt € 20 per maand per gezin en wordt rechtstreeks uitbetaald aan de
verzorger.
HOOFDSTUK 5. AANVRAAG EN UITBETALING VAN DE TOELAGE
Art. 6
De toelage wordt aangevraagd bij het OCMW hetzij door de verzorgde, hetzij door de
verzorger.
Art. 7
De toelage wordt toegekend nadat uit het onderzoek, uitgevoerd door een maatschappelijk
werker van onze sociale dienst, is gebleken dat aan alle gestelde voorwaarden is voldaan
en wanneer alle nodige bewijsstukken werden ingediend
Art. 8
Het Vast Bureau bekrachtigt op basis van de rapportage van de sociale dienst de
toekenning van de toelage op zijn eerstvolgende vergadering.
Art. 9
De toelage gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de aanvraag
werd ingediend.
Art. 10
De uitbetaling van de toelage wordt ingetrokken bij stopzetting van de informele zorg (bv.
bij overlijden, opname in een rusthuis, …) of van zodra niet langer alle voorwaarden voor
het bekomen van de toelage worden vervuld. De uitbetaling stopt vanaf de eerste dag van
de maand die volgt op die waarin de gebeurtenis plaatsvond die aanleiding gaf tot de
intrekking van de uitbetaling. Ten onrechte uitgekeerde bedragen worden teruggevorderd.
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Art. 11
De begunstigden zijn er toe gehouden om het OCMW spontaan en onmiddellijk in kennis te
stellen van elk feit dat de toekenning van de toelage kan beïnvloeden. Verzuim kan
aanleiding geven tot terugvordering van eventueel ten onrechte uitgekeerde bedragen.
Art. 12
De aanvraag van de toelage moet elk jaar worden hernieuwd.
HOOFSTUK 6. DIVERSEN
Art. 13
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst kan bij individueel en gemotiveerd besluit het
genot van de mantelzorgtoelage toekennen aan personen die niet voldoen aan alle
voorwaarden van dit Reglement.
HOOFDSTUK 7. GESCHILLEN
Art. 14
Elk geschil dat zou voortvloeien uit de toepassing van dit reglement wordt beslecht door de
Raad voor Maatschappelijk Welzijn.
HOOFDSTUK 8. SLOT- EN OVERGANGSBEPALING
Art. 15
Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2013.
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