OCMW MESEN
Reglement voor het toekennen van een toelage voor
mantelzorg
Goedgekeurd door de OCMW-raad op 28 september 2020.
Aan de inwoners van de stad Mesen die een hulpbehoevend persoon thuis verzorgen wordt
een toelage voor mantelzorg verleend onder de volgende voorwaarden :
Art. 1 : De verzorgde moet gedurende een periode van één maand, onmiddellijk
voorafgaand aan de datum van de aanvraag, dezelfde woon- en verblijfplaats
hebben als de zorgverstrekker(s). Dit moet blijken uit een nazicht van de
bevolkingsregisters.
Art. 2 : De verzorgde moet werkelijk zorgbehoevend zijn. Onder zorgbehoevend wordt
verstaan : door ziekte, ongeval of omwille van de gevorderde leeftijd niet meer in
staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten
waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is.
De vaststelling van deze zorgbehoevendheid gebeurt door middel van de tabel
“zelfredzaamheid” die deel uitmaakt van het aanvraagformulier en die wordt
opgemaakt door de behandelende dokter in de geneeskunde. Het OCMW kan
toezicht houden door een controlerende dokter in de geneeskunde. Het stelt zo
nodig uiteindelijk zelf de graad van zorgbehoevendheid vast.
Art. 3 : De zorgverstrekker(s) moeten zich daadwerkelijk met de verzorging van de zorgbehoevende inlaten. De zorgverstrekker(s) verbinden zich ertoe overeenkomstig
een zorgenplan hulp te verstrekken.
Het zorgenplan omvat de verbintenis van de zorgverstrekker(s) dat de
zorgbehoevende bijstand zal ontvangen om tegemoet te komen aan de tekorten op
het vlak van zelfredzaamheid, vastgesteld door de behandelende dokter in de
geneeskunde of de sociale dienst van het OCMW. Het zorgenplan maakt deel uit
van het aanvraagformulier. De zorgverstrekker en de verzorgde moeten na de
aanvraag ook effectief samen wonen.
Art. 4 : De toelage voor mantelzorg wordt vastgesteld aan de hand van de punten behaald
op de tabel zelfredzaamheid. De verzorgde is getroffen door een vermindering van
zelfredzaamheid van tenminste 12 punten. Deze vermindering van zelfredzaamheid
stemt overeen met ongeschiktheid van tenminste 80%.
Art. 5 : De aanvraag tot toekenning van de toelage voor mantelzorg moet op het daartoe
voorgeschreven aanvraagformulier ingediend worden bij het OCMW.
Dit formulier kan bekomen worden bij de sociale dienst van het OCMW.
De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de bij dit besluit gestelde
voorwaarden voldaan is.
Indien de vereisten bepaald in onderhavig artikel niet nageleefd worden is de
aanvraag onontvankelijk.

Art. 6 : De aanvragen worden jaarlijks door het Vast Bureau van het OCMW herzien, op
voorstel van de sociale dienst.
Art. 7 : Bij weigering van een aanvraag door het Vast Bureau om reden dat de verzorgde
niet voldoet aan de voorwaarden van zorgbehoefte, kan een nieuwe aanvraag
slechts ingediend worden na verloop van één jaar na de beslissing van het Vast
Bureau.
Art. 8 : De toelage voor mantelzorg bedraagt 120 euro per jaar, tenzij bij toepassing van
hetgeen bepaald is in artikel 11 van dit besluit. De uitbetaling gebeurt in de loop van
de maand december.
Art. 9 : De aanvrager verbindt zich ertoe iedere verandering in de situatie, die invloed heeft
op het al dan niet in aanmerking komen voor de toelage, schriftelijk mee te delen
aan het stadsbestuur.
Art. 10 : De toelage voor mantelzorg, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de dag van
uitbetaling, kan worden teruggevorderd indien de aanvrager een onjuiste en / of
onvolledige aanvraag en / of stukken heeft ingediend.
Art. 11 : Bij definitieve hospitalisatie, opname in een rust- of verzorgingstehuis, bij overlijden
van de verzorgde, eindigt het recht op premie.
Het toe te kennen bedrag wordt in dat geval verrekend over de in aanmerking te
nemen maanden.
Dit is eveneens het geval bij het toekennen van de toelage ter gelegenheid van een
nieuwe aanvraag in de loop van het jaar.

