Reglement toekenning mantelzorgtoelage
Artikel 1
Aan de mantelzorgers van de gemeente die een zorgbehoevende inwoner van Ardooie-Koolskamp
verzorgen, wordt een toelage voor mantelzorg toegekend.
Deze toelage is een financiële tegemoetkoming en drukt de waardering uit voor de mantelzorger voor
zijn/haar dagelijkse inzet ten behoeve van de zorgbehoevende met het oog op het handhaven van die
zorgbehoevende in zijn natuurlijk thuismilieu.

Artikel 2
Om op deze toelage aanspraak te kunnen maken moet cumulatief aan de volgende voorwaarden
voldaan zijn:
Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende:
•

De zorgbehoevende moet op datum van de aanvraag de leeftijd van 21 jaar bereikt
hebben.

•

De zorgbehoevende moet inwoner zijn van de gemeente Ardooie-Koolskamp.

•

De zorgbehoevende verblijft effectief in zijn natuurlijk thuismilieu. Definitief verblijf in
een instelling of een gemeenschappelijke woonvorm komt niet in aanmerking. In
uitzonderlijke gevallen kan het OCMW een afwijking van deze bepaling toestaan.

•

Deze persoon moet daadwerkelijk zorgbehoevend zijn: door ziekte, ongeval of
omwille van gevorderde leeftijd niet meer in staat zijn zichzelf te verzorgen en de
elementaire huishoudelijke dagdagelijkse taken te verrichten waardoor blijvende hulp
van een derde persoon (mantelzorger) noodzakelijk is.
De vaststelling van deze zorgbehoevendheid gebeurt enkel aan de hand van het
voorleggen van het ‘Algemeen Attest’ van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid, dat verwijst naar een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 12
punten (of 80%).

•

De zorgbehoevende kan voor maximum 1 mantelzorger een mantelzorgtoelage
aanvragen.

Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger:
•

De mantelzorger moet op datum van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar bereikt
hebben.

•

De mantelzorger moet inwoner zijn van de gemeente Ardooie-Koolskamp. In
uitzonderlijke gevallen kan het OCMW een afwijking van deze bepaling toestaan.

•

De mantelzorger moet zich daadwerkelijk en regelmatig met de zorg van de
zorgbehoevende inlaten: op het aanvraagformulier moet duidelijk gemaakt worden
welke taken de mantelzorger op zich neemt.

•

De mantelzorger kan voor maximum 2 zorgbehoevende personen een
mantelzorgtoelage genieten.

•

De mantelzorger mag zelf niet zorgbehoevend zijn, zoals omschreven hierboven.

Artikel 3
De mantelzorgtoelage dient door de zorgbehoevende te worden aangevraagd bij het OCMW van
Ardooie met medeondertekening van de mantelzorger.

Na aanvraag zal een sociaal onderzoek ingesteld worden om vast te stellen of aan alle voorwaarden
is voldaan. Binnen de maand na aanvraag zal er een beslissing genomen worden. Tegen deze
beslissing is er geen beroep mogelijk.

Artikel 4
Het bedrag van de mantelzorgtoelage is bepaald op 60 €/maand.
De mantelzorgtoelage wordt toegekend, indien goedgekeurd, vanaf de maand volgend op datum van
de aanvraag.
De uitbetaling ervan gebeurt na verloop van het kwartaal op rekening van de mantelzorger.

Artikel 5
De toekenningen worden herzien op basis van nieuwe gegevens waarbij wordt nagegaan of verder
aan de gestelde voorwaarden is voldaan en in elk geval jaarlijks per 01/01.

Artikel 6
Opnames in kortverblijf of ziekenhuis van de zorgbehoevende van meer dan 3 weken schorsen de
uitbetaling van de toelage.
Ingeval van overlijden van de zorgbehoevende wordt de toekenning van de toelage, desnoods
ambtshalve, stopgezet vanaf de maand na overlijden.

Artikel 7
Zowel de zorgbehoevende als de zorgverstrekker zijn verplicht elke wijziging die zich voordoet in de
gestelde voorwaarden tot het bekomen van een toelage onmiddellijk te melden. Alle ten onrechte
uitbetaalde toelagen zullen teruggevorderd worden.

Artikel 8
De mantelzorgtoelage is niet cumuleerbaar met de sociaal pedagogische toelage voor gehandicapten.

Artikel 9
Er kan een onafhankelijke dokter aangeduid worden die een onderzoek verricht bij de
zorgbehoevende om de zorgbehoevendheid na te gaan.

Artikel 10
Dit reglement heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2012.
Het reglement zal op regelmatige basis geëvalueerd worden en zo nodig aangepast.
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