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Artikel 1: 

Binnen de perken van het goedgekeurde begrotingskrediet en onder de hiernavolgende voorwaarden 

wordt een mantelzorgtoelage verleend aan de zogenaamde mantelverzorgers. 

 

Artikel 2: 

Mantelverzorgers zijn personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van (een) 

zorgbehoevende perso(o)n(en). Deze mantelverzorgers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten 

van een mantelzorgtoelage. 

 

Artikel 3: 

Zowel de mantelverzorger als de zorgbehoevende persoon moeten voldoen aan een aantal 

voorwaarden. 

 

§1  Voorwaarden met betrekking tot de mantelverzorger: 
    De mantelverzorger staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de      

    zorgbehoevende perso(o)n(en). 

 

§2 Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon die mantelzorg ontvangt: 

 

     a. De zorgbehoevende heeft minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt; en  

     b. De zorgbehoevende moet  in Hechtel-Eksel gedomicilieerd zijn; en 

     c. De zorgbehoevende heeft een erkenning van FOD Sociale Zekerheid, Directie- 

     generaal personen met een handicap van minimum 9 punten in de  

     Inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming of minimaal 9 punten voor de  

     tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden; en         

     d. De zorgbehoevende moet het statuut van verhoogde tegemoetkoming bij het ziekenfonds 

hebben. Het OCMW van Hechtel-Eksel controleert uw statuut bij de Kruispuntbank van de Sociale 

Zekerheid. 

De zorgbehoevende die dit statuut niet heeft, komt in aanmerking voor zover zijn inkomen 

maximaal 2.500 euro hoger is dan de grensbedragen van de verhoogde tegemoetkoming van het 

ziekenfonds. De grensbedragen zijn deze die geldig zijn op 1 januari van het jaar van de aanvraag 

of herziening.  In deze situatie moet het bewijs van dit inkomen moet worden aangetoond aan de 

hand van het laatst ontvangen aanslagbiljet personenbelasting. 

     e. Een afwijking op bovenstaande voorwaarden kan enkel op basis van een 

    gemotiveerd verslag waarbij de nodige stukken ter staving moeten worden  

    voorgelegd. 

 

§3  Voorwaarden met betrekking tot de mantelverzorger en de zorgbehoevende: 

     a. De mantelverzorger is een meerderjarig persoon die op geregelde basis en op een  

     niet-beroepsmatige wijze aanvullende zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon  

     vanuit een affectieve/sociale relatie die hij met deze persoon heeft. 

     Indien de mantelverzorger zelf zorgbehoevende wordt, kan hij/zij geen mantelverzorger meer zijn. 

    

     b. indien er meerdere mantelverzorgers zijn voor een zorgbehoevende persoon  

     gebeurt er een sociaal onderzoek met het oog op een evenredige verdeling van de  

     toelage onder de mantelverzorgers. 
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Artikel 4: 

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de mantelverzorger ingediend bij 

een verantwoordelijke van het seniorenteam. 

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan.  

Hij verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden 

onmiddellijk te melden. 

 

Artikel 5: 

Het bedrag van de mantelzorgtoelage is afhankelijk van de score die door FOD Sociale Zekerheid, 

Directiegeneraal personen met een handicap werd toegekend: 

- Categorie I (score tussen 9 en 11 punten):   € 20 per maand 

- Categorie II (score tussen 12 en 18 punten):  € 40 per maand 

 

De toelage wordt maandelijks uitbetaald op de rekening van de mantelverzorger. 

De mantelzorgtoelage zal ingaan vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van 

aanvraag. 

 

Artikel 6: 

Indien er een aanvraag voor mantelzorgtoelage wordt gedaan, zonder dat de zorgbehoevende over een 

attest van de FOD Sociale Zekerheid beschikt, zal de datum van aanvraag bevestigd worden door het 

Bijzonder Comité. 

Er wordt een mantelzorgtoelage in afwachting van het attest goedgekeurd. De aanvraagdatum zal met 

terugwerkende kracht gebruikt worden tot maximum 1 jaar om de mantelzorgtoelage uit te betalen als 

men over het attest beschikt. 

 

Indien er een aanvraag voor mantelzorgtoelage wordt gedaan als men al over een attest van de FOD 

Sociale Zekerheid beschikt, zal de mantelzorgtoelage ingaan op de eerste dag van de maand volgend 

op de datum van aanvraag. 

 

Artikel 7: 

Ingeval van overlijden, verhuis naar een andere gemeente of verhuis naar een woonzorgcentrum van 

de zorgbehoevende oudere wordt de toelage tot en met de maand van overlijden/verhuis toegekend.  

 

Artikel 8: 

Het dossier wordt jaarlijks en bij elke wijziging herzien. 

 

Artikel 9: 

Foutieve of onvolledige aangiften hebben gehele of gedeeltelijke schrapping of terugvordering van de 

toelage tot gevolg.  

 

Artikel 10: 

De aanvraag moet gebeuren bij de seniorendienst van het OCMW van Hechtel-Eksel.  Deze dienst 

onderzoekt of alle voorwaarden vervuld zijn.  Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Kruispuntbank 

van de Sociale zekerheid. 

Aanvragen worden voorgelegd aan het Bijzonder Comité. 

Het Bijzonder Comité beslist over de toekenning van de mantelzorgtoelage.  

 


