
 

REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE OCMW-WUUSTWEZEL                     

(VAB 19/02/2007) 

 

Artikel 1: 

Binnen de perken van de voorziene kredieten in het budget en de hiernavolgende 

voorwaarden wordt een mantelzorgtoelage toegekend aan zorgverstrekkers die de thuiszorg 

waarnemen voor een zorgenbehoevende(n). 

De zorgbehoeftige(n) dient ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente 

Wuustwezel. 

 

Artikel 2: 

Als zorgbehoevende wordt aanzien zij die door ziekte, ongeval, handicap of leeftijd niet meer 

in staat zijn zichzelf te verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten, 

waardoor permanente hulp van een derde persoon noodzakelijk is. 

 

Artikel 3: 

De hulpverlening gebeurt door permanent verblijf van de zorgverstrekker bij de 

zorgbehoevende(n). 

De zorgverstrekker moet zich daadwerkelijk en dagelijks met de verzorging van de 

zorgbehoevende inlaten. 

Het bewijs van permanent verblijf wordt geleverd door een attest van de bevolkingsdienst van 

de gemeente. 

Indien aan het permanent verblijf of inwoning niet voldaan is,  kan een mantelzorgtoelage 

worden toegekend indien wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

1.- de aanvrager woont in een woning aangrenzend aan de woning van de hulpbehoevende; 

2.- een sociaal onderzoek wijst uit dat er dag en nacht toezicht is bij de hulpbehoevende, 

hetzij door beurtelings waken, hetzij door gebruik van toestellen die een permanent contact 

toelaten. 

 

Artikel 4: 

Om in aanmerking te komen voor een mantelzorgtoelage dient te worden voldaan aan 

volgende voorwaarden: 

- de zorgbehoevende moet minimum 60 jaar zijn op het moment van de aanvraag; 

- de zorgbehoevende dient het bewijs te leveren van zijn erkenning als zorgbehoevende 

door het voorleggen van het recht op een tegemoetkoming uit de zorgverzekering. 

Indien wordt vastgesteld dat de verzorging te wensen overlaat of indien niet meer wordt 

voldaan aan de voorwaarden van dit reglement, kan het Vast Bureau beslissen de uitbetaling 

van de toelage stop te zetten 

 

Artikel 5: 

De toelage wordt toegekend voor één jaar. 

De maximumtoelage wordt vastgesteld op 50,00 EUR per maand of 600,00 EUR per jaar. 

Indien het gaat om mantelzorg voor 2 personen, wordt de toelage verhoogd tot 75,00 EUR per 

maand of 900,00 EUR per jaar. 

Jaarlijks gebeurt een herziening van het dossier om na te gaan of men nog in aanmerking 

komt voor een toelage vooreen  volgende periode. 

 

Artikel 6: 



De toelage wordt geschorst indien men langer dan 1 maand opgenomen wordt in een 

verpleeginstelling, ziekenhuis of rusthuis (ROB of RVT).  

Dit geldt ook voor een definitieve opname in een instelling, waardoor de opvang niet meer in 

een thuissituatie gebeurt. Onder instelling wordt verstaan: 

- een rusthuis; 

- een andere vorm van georganiseerde opvang waarbij professionele ondersteuning gebeurt 

van de zorgbehoevende(n). 

 

Artikel 7: 

De aanvraag kan gebeuren in de loop van het jaar. Vanaf de maand nadat de aanvraag gebeurt 

kan men, na een gunstige beslissing van het Vast Bureau, recht hebben op de 

mantelzorgtoelage. 

 

Artikel 8: 

De betaling gebeurt per 3 maanden door storting op rekening van de zorgverstrekker. 

Onterechte uitbetalingen worden teruggevorderd door de ontvanger van het OCMW. 

Foutieve en valse verklaringen leiden eveneens tot terugvordering van de uitbetaalde toelage. 

Bij overlijden  van de zorgbehoevende wordt de lopende maand nog uitbetaald.  

 

Artikel 9: 

Dit aangepaste reglement mantelzorgtoelage gaat in vanaf 1 januari 2007. 

Het reglement wordt geëvalueerd na 1 jaar na ingang van het reglement. 

 

Nb. deze toelage dient niet doorgegeven te worden aan de belastingen. 
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