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UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

 

Zitting van 18/01/2016 
 

Aanwezig : Tony Baselet - voorzitter 

Yolanda Geuns, Johan Smeets, Christianne Knevels, Kristel Vanbaelen, Patricia 

Bosmans, Jeanne Marie Witters, Josette Snoeks - raadsleden 

Johan Crijns - secretaris 

Verontschuldigd: Anna Maria Neyens - raadslid 

Jan Dalemans - burgemeester 

 

05 Reglementen PAS, Pedicuredienst en mantelzorgtoelage - afstemming en aanpassingen 

 

Gelet op het decreet van 19 december  2008  en de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de 

OCMW’s; 

Gelet op het besluit van de raad voor  maatschappelijk welzijn van 18 april 1979 houdende de 

oprichting van een pedicuredienst en de wijzigingen aangebracht bij besluit van 19 maart 1996, 21 mei 

2001, 19 oktober 2010 en 20 augustus 2012; 

Gelet op het besluit van de raad voor  maatschappelijk welzijn van 19 maart 1996 tot instelling van 

een tussenkomst ter stimulering van het gebruik van personenalarmtoestellen en de latere wijzigingen 

van dit besluit 

Gelet op het besluit van de raad voor  maatschappelijk welzijn van 15 mei 2000 tot instelling van een 

tussenkomst mantelzorgtoelage en de latere wijzigingen van dit besluit; 

Overwegende dat een afstemming van de voorwaarden van deze drie reglementen waarbij gebruik 

gemaakt wordt van de gegevens van de KSZ een administratieve vereenvoudiging met zich 

meebrengt; 

Overwegende dat in het reglement mantelzorgtoelage de uitbetalingfrequentie best aangepast wordt 

naar maandelijks, dit op advies van de financieel beheerder; 

Gehoord de toelichting door de secretaris; 

Gelet op de mondelinge stemming met eenparigheid van stemmen : 

 

BESLUIT  
 

Artikel 1.  Met ingang van 1 februari 2016 worden de volgende reglementen aangepast: 

 Reglement pedicuredienst 

 Reglement personenalarmsysteem 

 Reglement mantelzorgtoelage 

 

Artikel 2. De drie reglementen worden gehecht aan dit besluit om er integraal deel van uit te maken. 

 

Artikel 3. Dit besluit en de reglementen worden bekend gemaakt aan de bevolking en  vermeld op de 

lijst voor de toezichthoudende overheid. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

De secretaris De voorzitter 

Get.) Johan Crijns Get.) Tony Baselet 

 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

Johan Crijns Tony Baselet 
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REGLEMENT MANTELZORGTOELAGE      GELDIG VANAF 1/2/2016 

 
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. 

 

Artikel 4: 

De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de mantelverzorger ingediend bij 

een verantwoordelijke van het seniorenteam. 
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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.  

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

 

De secretaris De voorzitter 

Get.) Johan Crijns Get.) Tony Baselet 

 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

Johan Crijns Tony Baselet 
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REGLEMENT PERSONENALARMSYSTEEM  GELDIG VANAF 1/2/2016   

 

 

Artikel 1. Het reglement tussenkomst ter stimulering van het gebruik van personenalarmtoestellen 

wordt ingetrokken vanaf 31 januari 2015 en vervangen door het reglement zoals bepaald  in artikel 2.  

  

 

Artikel 2.  De raad keurt het hieronder volgend reglement tussenkomst personenalarmsysteem (PAS) 

goed. Dit reglement gaat in vanaf 1 februari 2016. 

 

1. Het OCMW van Hechtel-Eksel verleent een eenmalige tussenkomst aan zorgbehoevende 

personen in de kosten voor de eerste  installatie van het personenalarmsysteem (PAS) voor een 

bedrag van € 50,00. 

 

2. Als zorgbehoevende personen worden aanzien: iedere inwoner van Hechtel-Eksel die door 

ziekte, ongeval, handicap, ouderdom of omwille van veiligheidsoverwegingen nood heeft aan 

een PAS. 

 

3. Het PAS moet een spreek-/luisterverbinding tot stand brengen tussen de gebruiker en een 

alarmcentrale waar een 24 uren permanentie gewaarborgd wordt. 

 

4. U moet het statuut van verhoogde tegemoetkoming bij uw ziekenfonds hebben. Het OCMW 

van Hechtel-Eksel controleert uw statuut bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. 

 

5. 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. 

 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

 

De secretaris De voorzitter 

Get.) Johan Crijns Get.) Tony Baselet 

 

 

 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

 

Johan Crijns Tony Baselet 
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REGLEMENT PEDICUREDIENST     GELDIG VANAF 1/2/2016 

 

Artikel 1 

Iedere rechthebbende kan jaarlijks 8 bonnen krijgen voor voetverzorging. 

 

Artikel 2 

Om recht te hebben op bonnen moet u ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Hechtel-Eksel, 

u moet er verblijven in de eigen thuissituatie en u moet het statuut van verhoogde tegemoetkoming bij 

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

van de Sociale Zekerheid. 

 

Artikel 3 Daarnaast moet u aan één van de volgende voorwaarden voldoen: 

 

*   ofwel de leeftijdsvoorwaarde (minstens 65 jaar); 

* ofwel de voorwaarde van invaliditeit; daarvoor is één van volgende attesten nodig: 

a.  een attest van FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal personen met een handicap, dat een 

verminderde zelfredzaamheid aantoont van ten minste 9 punten; 

b.  een attest van een kas voor kinderbijslag dat bevestigt dat de aanvrager verhoogd kindergeld 

geniet omwille van een handicap van minstens 66% of recht heeft omwille  van een aandoening 

beoordeeld op basis van 3 pijlers: 

1. de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak,  

2. de gevolgen op het vlak van de activiteit en de participatie van het kind,  

3. de gevolgen voor de familiale omgeving, 

      Waarbij men ofwel minstens 6 punten heeft voor de 3 pijlers samen ofwel minstens 4    

      punten heeft voor de 1e pijler.  

 

c. een verklaring van een geneesheerspecialist met woordelijk de volgende tekst : 

”Ondergetekende,... , bevestigt dat... (naam, adres aanvrager) een dringende behoefte heeft aan 

voetverzorging, in de onmogelijkheid verkeert deze zelf uit te voeren en aangewezen is op hulp 

van derden.” 

Belangrijk : een attest dat niet beantwoordt aan één van deze drie modellen, heeft voor de 

pedicuredienst geen enkele waarde. 

 

Artikel 3  Eén bon is 5 EUR waard. 

 

Artikel 4  Het bedrag dat moet bijbetaald worden aan de pedicure is afhankelijk van haar gangbare 

tarief en moet met de pedicure overeen gekomen worden. 

 

Artikel 5  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. 

 

Namens de raad voor maatschappelijk welzijn 

 

De secretaris De voorzitter 

Get.) Johan Crijns Get.) Tony Baselet 

Voor eensluidend uittreksel 

 

 

Johan Crijns Tony Baselet 

 

http://onafts.fgov.be/Nl/Handicaped/who0.php##

