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DE GEMEENTERAAD: 
 

Goedkeuring regle-

ment mantelzorg. 

__________ 

 

 

 

 

Gemeentelijk reglement mantelzorg 

 

Artikel 1. 

Binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet, zijnde 11 250,00 EUR 

per kwartaal, en onder de hiernavolgende voorwaarden een mantelzorgtoelage te 

verlenen aan de mantelzorgers. 

 

Artikel 2. 

Mantelzorgers zijn personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van 

een zorgbehoevende 65-plusser. De mantelzorgers kunnen onder bepaalde voor-

waarden genieten van een mantelzorgtoelage. 

 

Artikel 3. 

Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende 65-plusser moeten voldoen aan een 

aantal voorwaarden: 

 

3.1. Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger: 

 

De mantelzorger moet daadwerkelijk instaan voor de verzorging van de zorg-

behoevende 65-plusser wat moet blijken uit een sociaal onderzoek uitgevoerd 

door het OCMW van Herk-de-Stad. 

 

3.2. Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende 65-plusser: 

 

1. de zorgbehoevende moet minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben 

2. de zorgbehoevende 65-plusser moet een score van minstens 12 punten heb-

ben op de mindervaliditeitsschaal van de FOD Sociale Zekerheid en moet 

een uitkering genieten van de FOD Sociale Zekerheid 

3. de zorgbehoevende 65-plusser mag niet opgenomen zijn in een residentiële 

instelling 

4. De zorgbehoevende 65-plusser moet een inkomensgarantie voor ouderen (= 

IGO) ontvangen. 

 

3.3. Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger én de zorgbehoevende 65-

plusser: 

 

1. de mantelzorger en de zorgbehoevende 65-plusser zijn minstens één maand 
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voorafgaand aan de datum van de aanvraag ingeschreven in het bevolkings-

register of het vreemdelingenregister van Herk-de-Stad en verblijven er ook 

effectief 

2. de mantelzorger en de zorgbehoevende 65-plusser zijn met elkaar verwant 

of aanverwant tot en met de vierde graad of wonen op de datum van de 

aanvraag ten minste één maand samen op hetzelfde adres 

3. echtgenotes of partners kunnen nooit recht openen op een mantelzorgtoela-

ge. 

 

Artikel 4. 

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de mantelzorger ingediend bij 

de sociale dienst van het OCMW van Herk-de-Stad met de daartoe voorziene aan-

vraagformulieren.  

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is vol-

daan. De aanvrager verbindt er zich toe om elke wijziging die zich voordoet in 

verband met de gestelde voorwaarden onmiddellijk aan de sociale dienst van het 

OCMW te melden.  

 

Artikel 5. 

De voorwaarden vermeld in artikel 3 worden bewezen aan de hand van volgende 

documenten: 

1. uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister 

2. beslissing van toekenning van een uitkering door de FOD Sociale Zeker-

heid 

3. beslissing van de Rijksdienst voor Pensioenen in verband met de toeken-

ning van een inkomensgarantie voor ouderen (=IGO). 

 

Artikel 6. 

Het bedrag dat als toelage uitbetaald wordt, is afhankelijk van de groep waarin de 

zorgbehoevende 65-plusser zich bevindt met een maximum van: 

 

Groep 1: 25,00 EUR per maand 

1. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een integratietegemoetkoming ca-

tegorie 3 

2. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een tegemoetkoming hulp aan be-

jaarden categorie 3 (12 tot 14 punten) (cat 2 heeft maximum 11 punten) 

  

Groep 2: 40,00 EUR per maand 

1. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een integratietegemoetkoming ca-

tegorie 4 of 5 

2. de zorgbehoevende 65-plusser ontvangt een tegemoetkoming hulp aan be-

jaarden categorie 4 of 5 (15 tot 18 punten) 

  

Artikel 7. 

De toelage zal ingaan de eerste maand volgend op de datum van aanvraag. Indien 

er meerdere mantelzorgers zijn per zorgbehoevende 65-plusser wordt in overleg 

met de mantelzorgers en de zorgbehoevende 65-plusser beslist aan wie de toelage 

wordt toegekend.  

 

Artikel 8. 

De toelage wordt trimestrieel uitbetaald. Het voorziene bedrag in de begroting 
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wordt trimestrieel verdeeld over het aantal aanvragen. Een aanvrager kan echter 

nooit meer ontvangen dan de maximumbedragen zoals bepaald in artikel 6 van dit 

besluit.  

 

Artikel 9. 

De toelage wordt geschorst tijdens een periode van langdurige ziekenhuisopname 

(meer dan één maand) van de zorgbehoevende 65-plusser. De toelage komt terug in 

voege de maand volgend op de maand van ontslag uit het ziekenhuis.  

 

Artikel 10. 

In geval van overlijden van de zorgbehoevende 65-plusser wordt de toelage van de 

maand van overlijden nog toegekend.  

 

Artikel 11. 

Eenmaal aangevraagd en toegekend, blijft de toelage gelden zolang aan de voor-

waarden is voldaan. Bij wijziging van de toestand van de mantelzorger en/of de 

zorgbehoevende 65-plusser wordt de aanvraag herzien door een nieuw sociaal on-

derzoek door het OCMW van Herk-de-Stad. De mantelzorger verbindt er zich toe 

om alle relevante wijzigingen inzake het recht op een toelage tijdig en correct door 

te geven. 

 

Artikel 12. 

Foutieve en onvolledige aanvragen of het laat doorgeven van relevante wijzigingen 

hebben een gedeeltelijke of gehele schrapping of terugvordering van de toelage tot 

gevolg.  

 

Artikel 13. 

Het College van Burgemeester en Schepenen is belast met de uitvoering van dit 

reglement. Bij behandeling van concrete dossiers en/of in geval van uitzonderingen 

wordt er steeds advies gevraagd aan de sociale dienst van het OCMW van Herk-de-

Stad.  

 

Artikel 14. 

Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2014. 

 

Artikel 2. 

Onderhavig raadsbesluit in toepassing van artikel 248 tot en met 261 van het 

gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, mee te delen aan de Heer 

provinciegouverneur, terwijl een afschrift van dit besluit ter kennisgeving en 

uitvoering wordt overgemaakt aan: 

- het OCMW van Herk-de-Stad; 

- de Dienst Financiën. 

 

 NAMENS DE GEMEENTERAAD: 
In opdracht: 

De Secretaris,                                                               De Voorzitter,   

W.g. Creten N.                             W.g. Spooren H. 

 

VOOR EENSLUIDEND AFSCHRIFT: 

 

      Herk-de-Stad, 24 juni 2014. 
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In opdracht: 

De Secretaris,           De Voorzitter, 
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