Reglement gemeentelijke toelage mantelzorg
Algemene doelstelling
Gemeente Sint-Gillis-Waas wil de dagelijkse inzet van de mantelzorger die op een zeer
intense manier instaat voor de thuisverzorging van een zorgbehoevende persoon waarderen
door de gemeentelijke toelage mantelzorg toe te kennen.
Binnen de perken van het goedgekeurd gemeentelijk meerjarenplan kan de gemeente de
gemeentelijke toelage mantelzorg toekennen. De bedragen kunnen zo nodig evenredig door
het college van burgemeester en schepenen worden aangepast als blijkt dat het vastgelegde
budget niet toereikend zou zijn.

Voorwaarden
Zorgbehoevende inwoners vanaf de werkelijke leeftijd van 21 jaar, die op 1 januari van het
verzorgingsjaar ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingenregister van de
gemeente Sint-Gillis-Waas kunnen in aanmerking komen voor de gemeentelijke toelage
mantelzorg indien zij op 1 januari:
•

•

•

•

beschikken over een attest FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen
met een handicap waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en
max. 14 punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming.
of een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met
een handicap kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15
punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming maar die omwille van
bepaalde redenen uitgesloten zijn van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
of een attest kunnen voorleggen van de BEL-profielschaal gescoord door een erkend
indicatiesteller in het kader van de aanvraag van het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden met een score minimaal 30 tot maximaal 34 punten.
of een attest van BEL-rai kunnen voorleggen, gescoord door een erkend
indicatorsteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden met een score van:
o score 12/30 voor de hele BEL-rai screener en geen 6/12 of meer op
ADL/IADL
o score 5/12 voor de modules ADL en IADL (opgeteld) en geen 13/30 of
meer voor de hele BEL-rai screener
o score 3 of 4/6 op de module cognitie en geen 13/30 of meer voor de hele
BEL-rai screener en geen 6/12 of meer op ADL en IADL

In elk van deze gevallen moet het attest geldig zijn op 1 januari van het desbetreffende
verzorgingsjaar.
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De mantelzorger dient op 1 januari van het verzorgingsjaar ingeschreven te zijn in het
bevolkings-, vreemdelingenregister van de gemeente Sint-Gillis-Waas.
Een jaarlijkse heraanvraag is niet nodig. De aanvraag blijft geldig voor de duur van het
voorgelegde attest. Jaarlijks stuurt de gemeente een brief aan de rechthebbende. De
rechthebbende heeft dan tot 15 oktober tijd om de gegevens (o.a. rekeningnummer
waarop de toelage wordt gestort) te controleren en wijzigen door te geven.
De zorgbehoevende inwoner als de mantelzorger zijn bereid om controle van de gemeente
te aanvaarden.

Band tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende(n)
Diegene die de aanvraag doet, moet door familiale of affectieve relatie verbonden zijn met de
zorgbehoevende(n). Die banden moeten aantoonbaar zijn door huwelijk, partnerschap in
samenwoning of affectieve relatie. Bloedverwanten in de eerste graad zijn uitgesloten.

Bedrag
De gemeentelijke toelage mantelzorg bedraagt maximum 200 euro per jaar. De
gemeentelijke toelage wordt uitbetaald op rekening van de mantelzorger.
De berekening gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat het jaar van de aanvraag
voorafgaat.
Is de zorgbehoevende in het verzorgingsjaar niet ononderbroken door de mantelzorger
verzorgd geweest, dan volgt een pro rata berekening van de toelage op basis van het aantal
effectieve zorgdagen thuis tijdens de duur van het refertezorgjaar.

Cumul
De toelage wordt slechts toegekend als voor de zorgbehoevende(n) geen tussenkomst
verleend wordt vanuit:
•
•
•
•
•

het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (130 euro per maand)
het persoonlijk assistentiebudget (PAB)
verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag in het kader van het groeipakket
de gemeentelijke toelage thuisverzorging voor ouderen
de gemeentelijke toelage voor opvoeden van personen met een beperking

Indien een alleenstaande mantelzorger of een mantelzorggezin voor meerdere
zorgbehoevenden zorgt, dan wordt slechts één toelage toegekend.

Aanvraagformulier en attesten toe te voegen bij de aanvraag
•
•

•

het correct ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.
attest FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met een handicap
waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben van minstens 12 en max. 14 punten op de
medische schaal voor integratietegemoetkoming.
of een attest van de FOD Sociale Zekerheid, directie-generaal voor Personen met
een handicap kunnen voorleggen waaruit blijkt dat zij een erkenning hebben vanaf 15
punten op de medische schaal voor integratietegemoetkoming maar die omwille van
bepaalde redenen uitgesloten zijn van het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
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•

•

•

of een attest kunnen voorleggen van de BEL-profielschaal gescoord door een erkend
indicatiesteller in het kader van de aanvraag van het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden met een score minimaal 30 tot maximaal 34 punten.
of een attest van BEL-rai kunnen voorleggen, gescoord door een erkend
indicatorsteller in het kader van een aanvraag van het zorgbudget voor zwaar
zorgbehoevenden met een score van:
o score 12/30 voor de hele BEL-rai screener en geen 6/12 of meer op ADL/IADL
o score 5/12 voor de modules ADL en IADL (opgeteld) en geen 13/30 of meer
voor de hele BEL-rai screener
o score 3 of 4/6 op de module cognitie en geen 13/30 of meer voor de hele
BEL-rai screener en geen 6/12 of meer op ADL en IADL
een verklaring op eer waaruit het aantal zorgdagen thuis blijkt. De verklaring vermeldt
evenzeer de periodes van onderbreking indien dit zo zou geweest zijn (bijv. een
ziekenhuisopname, een verblijf in een kortverblijf of andere)

Betwistingen
Alle betwistingen over de toepassing van dit reglement en eventuele misbruiken worden door
het college van burgemeester en schepenen beslecht.

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2020.
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