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REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE
vanaf 1 januari 2016

Doelstelling
Met het toekennen van een mantelzorgtoelage heeft het OCMW als voornaamste doelstelling
het stimuleren van de mantelzorg. Hierdoor kan de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn
eigen vertrouwde thuismilieu blijven. Deze toelage is een uiting van waardering voor de
belangrijke inzet van mantelzorgers.
Waarom is mantelzorgondersteuning belangrijk voor de Grimbergenaar?
individuele keuze:

bejaarden willen zelf zo lang mogelijk thuis blijven wonen

financiële keuze:

opname in een woonzorgcentrum is (meestal) een duurdere
optie voor zowel de bejaarde als voor de maatschappij.

beleidskeuze:

opname in woonzorgcentrum zo lang mogelijk uitstellen.
De subsidiërende overheid wenst de woonzorgcentra voor te
behouden voor enkel zware zorgprofielen waar thuiszorg geen
oplossing biedt.

realiteit:

professionele hulpverlening kan niet alle zorg opnemen.
De onbetaalde vrijwillige hulp is nodig.

Voor wie?
De titularis van de toelage is de zorgbehoevende, maar de premie zelf wordt uitbetaald aan de
mantelzorger. Als er meerdere mantelzorgers zijn wordt hierover een afspraak gemaakt met
de familie.
Voorwaarden?
Voorwaarden mantelzorger:
 Is meerderjarig;
 Is een natuurlijk persoon;
 De tussenkomst van de mantelzorger moet reëel bijdragen tot het kunnen thuis blijven
wonen van de bejaarde. De zorgtaken die de mantelzorger opneemt gebeuren op
regelmatige basis. De beoordeling gebeurt door de maatschappelijk werker via een
sociaal verslag;
 We houden geen rekening met de verwantschap van de mantelzorger met de
zorgbehoevende;
 De mantelzorger hoeft niet in te wonen bij de zorgbehoevende.
Voorwaarden zorgbehoevende:
 Is gedomicilieerd in Grimbergen en de zorg wordt in Grimbergen opgenomen;
 Woont thuis. Er is geen recht op mantelzorgtoelage als de zorgbehoevende in een
“instelling” woont, zoals een al dan niet erkende serviceflat/assistentiewoning/
woonzorgcentrum/andere vorm enz.;
 Heeft minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt;





Is op basis van de gebruikte evaluatieschaal gewoon zorgbehoevend of zwaar
zorgbehoevend. Bij palliatieve situaties (RIZIV-nomenclatuur) speelt de graad van
zorgbehoevendheid geen rol.
Als beide partners zorgbehoevend zijn en de inbreng van de thuiszorgers dermate
intensief is, wordt de toelage individueel toegekend.

Maandbedrag
25 euro per maand
Hoe aanvragen?
 Telefonisch: 0491 71 72 00 van 9 tot 12 uur;
 Bureelbezoek: dagelijks van 9 tot 12 uur;
 via email: thuiszorgpunt@ocmw-grimbergen.be;
 schriftelijk: OCMW thuiszorgpunt, Verbeytstraat 30, 1853 Grimbergen.
Formulieren:
Aanvraagformulier samen met de evaluatieschaal van de zorgbehoevendheid.
Uitbetaling?
 De toekenning van de mantelzorgpremie gebeurt na een sociaal onderzoek aan de
zorgbehoevende. Hierbij is ook een jaarlijkse herziening voorzien.
Het Bijzonder comité ouderen neemt de beslissing tot toekenning.
Het recht op de mantelzorgpremie gaat in vanaf de eerste van de maand van de
aanvraag.
 De premie wordt elk trimester uitbetaald op de rekening van de mantelzorger.
De mantelzorger ondertekent een verklaring dat hij/zij, naar best vermogen de
zorgbehoevende zal verzorgen.
 Mantelzorger(s) en zorgbehoevende verbinden er zich toe elke wijziging van de
gestelde voorwaarden onmiddellijk te melden. Foutieve of onvolledige aangiften kunnen
een gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de toelage tot gevolg
hebben.
 De mantelzorgtoelage wordt bij hospitalisatie niet geschorst.
De mantelzorgpremie wordt stopgezet de maand na definitieve opname of overlijden
van de zorgbehoevende en/of de mantelzorger.


De uitbetaling van de toelage gebeurt binnen de grenzen van het beschikbaar en
goedgekeurd budget van het OCMW. Indien het budget van het lopende boekjaar
opgebruikt is, zetten we de betalingen ambtshalve stop tot het volgende boekjaar .
Voor die periode is er achteraf ook geen recht op retroactieve uitbetaling.
Het OCMW zal de mantelzorgers in dit geval inlichten.
In de toekenningsbrief vermelden we het jaarbedrag (300 euro) en de
uitbetalingsmodaliteiten (trimestrieel: 75 euro), voor zover het budget het toelaat.
Vóór elke uitbetaling (4 maal per jaar) sturen we een brief naar de
begunstigden/mantelzorgers.

Afwijkingen?
Op basis van de motivatie door de maatschappelijk assistent die het onderzoek verricht, kan
aan het bijzonder comité ouderen een afwijking worden gevraagd van bovenstaand
reglement.

Huisbezoek: wat kan de dienst bieden?
 Bij elke aanvraag: We gaan op huisbezoek bij elke aanvraag voor mantelzorgtoelage
(zowel voor gewone als zware zorgsituaties). Bij voorkeur zijn de zorgbehoevende en
de mantelzorger beiden aanwezig.
 Verlenging: er gebeurt geen automatisch huisbezoek bij verlengingen (dit is een
administratieve procedure).

Op vraag: Op vraag van de mantelzorger kan de maatschappelijk werker op
huisbezoek komen, voor zover de personeelscapaciteit van de dienst dit toelaat .
Ook bij vermoeden van misbruik of wanneer de maatschappelijk werker het zelf nodig
acht, zal een huisbezoek plaatsvinden.

Het “reglement mantelzorgtoelage” werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 21 april 2015.
Het reglement staat op de website vanaf 14 januari 2016.

