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3. Reglement mantelzorgtoelage - Aanpassing naar aanleiding van nieuwe wetgeving tot
vaststelling van de zorgbehoevendheid

Voorgeschiedenis
. Besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21 december 2021

Het vernieuwde reglement mantelzorgtoelage wordt goedgekeurd.

Feiten en context
o Het huidige reglement mantelzorgtoelage baseert zich op de Belrai-screener voor het

vaststellen vaÀ de zorgbehoevendheid van een persoon. Deze werkwijze wordt sinds 1 juni

2021 toegepast door dL diensten gezinszorg, de diensten voor maatschappelijk werk van het

ziekenfonds en de OCMW's.
o ln de praktijk bleek dat deze nieuwe manier van indicatiestelling een groep zorgbehoevende

personen ultsloot die voordien wel recht hadden op een zorgbudget. De Vlaamse regering

nam derhalve een besluit tot aanpassing van de grensbedragen'

Juridische gronden
o Artikel 77 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017

De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de reglementen van het openbaar centrum voor

maatschappel ijk welzijn vast.
o Het besluit van de Vlaamse regering van 13 mei2O22 tot aanpassing van de grenswaarden

van de Belrai-screener.

Argumentatie
. Op basis van de nieuwe regelgeving dient volgend artikel van het reglement

mantelzorgtoelage van 21 december 2021 teworden aangepast:
Art 3: Onder'zorgbehoevende persoon'wordt verstaan: de persoon die op de BelRAl

screener volgende score behaalde:
o score 12130 voor de hele BelRAl Screener en geen 5.5112 (voordien 6112) of meer op

ADL/IADL;
o score 5112voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de

hele BelRAl Screener;
o score 3 of 416 op de modules Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAl

Screener én geen 5.5112 (voordien 6112) of meer op ADL en IADL'
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Besluit

Na beraadslaging,
23 stemmen voor: Jelle Wouters, Bart De Vos, Carine Goris, Patrick Vervoort, Piet De Bruyn, Nele
Demuynck, Werner Mertens, Christel Hendrix, Nico Lodewijks, Jeroen Janssens, Frans
Vansteenbeeck, Herwig Pierre, llse Michiels, Maarten Mommaerts, Mia Van Cleynenbreugel, Ellen De
Rijck, Liesbet Serneels, Heidi Pittomvils, Farida Tierens, Stella Beckx, Gert Heylen, Lieve De Bondt en
Gunther Dereze
Enio artikel :

De raad voor maatschappelijk welzijn keurt het aangepaste reglement van de mantelzorgtoelage
goed.

Reglement Mantelzorgtoelage

Art 1:
Het OCMW van Rotselaar keert een mantelzorgtoelage uit aan personen die aan informele
thuisverzorging doen, mits ze aan onderstaande voonivaarden voldoen.

Art2:
Onder 'informele thuisverzorging'wordt verstaan: de situatie waarin één of meerdere personen
vrijwillig en onbezoldigd bijstand of verzorging verstrekken aan één of meerdere andere
zorgbehoevende personen.

Art 3:
Onder 'zorgbehoevende persoon'wordt verstaan: de persoon die op de BelRAl screener volgende
score behaalde:
- score 12130 voor de hele BelRAl screener en geen s.sl12 of meer op ADL/IADL;
- score 5112 voor de modules ADL én IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer voor de hele BelRAl
Screener;
- score 3 o'Í 416 op de modules Cognitie én geen 13/30 of meer voor de hele BelRAl Screener én geen
5.5112 of meer op ADL en IADL.

Op basis van deze score kunnen we die mensen in kaart brengen met een zorgbehoefte die net niet in
aanmerking komen voor het Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden (de voórmalige Vlaamse
Zorgverzekering).

Art 4:
Om in aanmerking te komen voor de toelage:

o moet de verzorgde persoon zorgbehoevend zijn (zie art. 3);o moet de verstrekte informele thuisverzorging een zekere graad van engagement inhouden van
de mantelzorge(s) t.a.v. de verzorgde. Over de aanwezigheid van dit miÀimaal 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 àe 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

o moeten de mantelzorger en verzorgde hun domicilie hebben in de gemeente Rotselaar;o moêt de verzorgde ouder zijn dan 21 jaar en de mantelzorger de leeftijd van 16 jaar bereikt
hebben.

Art 5:
De toelage bedraagt 40 euro per maand per gezin en wordt rechtstreeks uitbetaald aan de
mantelzorger.
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Art 6:
De toelage wordt aangevraagd bij het OCMW; hetzij door de verzorgde, hetzij door de mantelzorger

Art 7:
De toelage wordt toegekend nadat uit het onderzoek, uitgevoerd door een maatschappelijk werker,

blijkt dat aan alle geJtelde voorwaarden is voldaan en wanneer alle nodige bewijsstukken werden

ingediend.

Art 8:
Het Bilzonder Comité voor de Sociale Dienst bekrachtigt op basis van de rapportage van de sociale

dienst de toekenning van de toelage op zijn eerstvolgende vergadering.

Art 9:
De toetage 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, ofname 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 dè gebeurtenis plaatsvond die aanleiding gaf tot de intrekking van de uitbetaling. Ten

onrechte uitgekeerde bedragen worden teruggevorderd.

Art 11:
De begunstigden zijn er toe gehouden om het OCMW spontaan en onmiddellijk in kennis te stellen

van eli feit dàt de toekenning van de toelage kan beïnvloeden. Verzuim kan aanleiding geven tot

terugvordering van eventueel ten onrechte uitgekeerde bedragen.

Arl12:
De aanvraag van de toelage moet elk jaar worden hernieuwd

Art 13 :

Het AilzonOer 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.
Dit besluit treedt in werking op 1 iuli 2022.

Opgemaakt op 28 juni 2022

An Craninckx
algemeen directeur

Werner Mertens
voorzitter
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