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Reglement voor een gemeentelijke mantelzorgtoelage 

 

Inleiding 

 

Artikel 1 

De mantelzorgtoelage is een waardering voor de zorg aan een thuiswonende zorgbehoevende persoon. De gemeente 

Ledegem kan onder de hierna opgesomde bepalingen een mantelzorgtoelage toekennen aan zorgbehoevende personen 

die in een thuiszorgsituatie beroep doen op mantelzorgers. 

Hiermee wil het bestuur zorgbehoevenden de kans bieden de inzet van hun mantelzorgers te honoreren. 

De mantelzorger zorgt er door zijn inzet immers voor dat de zorgbehoevende zo lang mogelijk thuis kan blijven 

wonen. 

 

Begrippen 

 

Artikel 2 

De zorgbehoevende is de persoon die voldoet aan de voorwaarden van artikel 3 en in zijn thuissituatie ondersteuning 

geniet van één of meerdere mantelzorgers. 

De mantelzorger dient dagelijks in te staan voor de verzorging van de zorgbehoevende in zijn thuissituatie. 

 

Voorwaarden 

 

Artikel 3 

De zorgbehoevende moet op het grondgebied van de gemeente Ledegem gedomicilieerd zijn en er ook werkelijk 

verblijven. 

De zorgbehoevende moet een erkenning voorleggen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid van minimum 

9 punten tot maximum 14 punten op de schaal van zelfredzaamheid om in aanmerking te komen voor de 

gemeentelijke mantelzorgtoelage. 

 

Procedure 

 

Artikel 4 

Om recht te hebben op de mantelzorgtoelage volgt de aanvrager volgende procedure: 

1. De aanvraag wordt ingediend door de zorgbehoevende  bij het college van burgemeester en schepenen, 

volgens model in bijlage. 

2. De aanvraag wordt jaarlijks hernieuwd. 

3. Het recht start vanaf de eerste dag van de maand, volgend op de datum van de medische erkenning. 

4. A) Voor de mantelzorgtoelage is de aanvraag vergezeld van een kopie van de medische erkenning door de 

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

B) Tussen juli en het einde van het jaar wordt het dossier aangevuld met een verklaring van de mutualiteit, 

volgens model in bijlage, voor de betaling van de periode ten vroegste van juli van het jaar -1 tot ten laatste 

juni van het huidig jaar, rekening houdend met artikel 4.3 en artikel 5 van het reglement. 

C) De eerste betaling zal mogelijk zijn vanaf 1 juli 2012 voor de periode van ten vroegste 1 januari 2012 tot 

30 juni 2012, conform artikel 4.3 en artikel 5 van het reglement. Hiervoor moet de aanvraag, met de nodige 

formulieren, dus gebeuren tussen 1 juli 2012 en 31 december 2012. 

5. De toelage wordt na controle van deze gegevens in éénmaal uitbetaald. 

 

Einde van het recht 

 

Artikel 5 

Het recht op de mantelzorgtoelage eindigt vanaf de maand volgend op de datum van de toekenning van de Vlaamse 

Zorgverzekering. Het recht op de mantelzorgtoelage vervalt vanaf de maand volgend op de datum van overlijden of 

opname in een rusthuis/woon- of zorgcentrum. 
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In geval van overlijden gebeurt de betaling binnen de drie maanden na ontvangst van de nodige bewijsstukken. 

 

De toelagebedragen 

 

Artikel 6 

De mantelzorgtoelage bedraagt € 15,00 per maand voor de categorie met 9 tot en met 11 punten en € 35,00 per 

maand voor de categorie met 12 tot en met 14 punten. 

 

De uitbetaling 

 

Artikel 7 

De betaling gebeurt aan de zorgbehoevende, enkel via overschrijving op het rekeningnummer zoals aangegeven in het 

aanvraagformulier. 

 

Toezicht en controle 

 

Artikel 8 

Wanneer blijkt dat de voorgelegde informatie of gegevens onjuist zijn, mocht de verzorging te wensen overlaten of 

mocht de zorgbehoevende verwaarloosd worden kan het college van burgemeester en schepenen beslissen de toelage 

niet toe te kennen of zelfs terug te vorderen. De sociale dienst van het OCMW Ledegem kan ambtshalve of op verzoek 

van het college van burgemeester en schepenen controle uitoefenen op de uitvoering van het reglement en het 

college hierover adviseren. Tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen is geen verhaal 

mogelijk. 

 

Overgangsmaatregel 

 

Artikel 9 

De begunstigden van een toelage aan gezinnen of personen die een bejaard familielid tot de 3de graad verzorgen, 

toegekend op basis van het gemeentelijk reglement voor een toelage aan gezinnen of personen die een bejaard 

familielid tot de 3de graad verzorgen, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 24 oktober 2002, blijven het recht op 

deze toelage houden. 

Het aldus bekomen recht op de toelage vervalt vanaf de maand volgend op de datum van overlijden of opname in een 

rusthuis/woon- of zorgcentrum van de bejaarde of hulpbehoevende of als blijkt dat er niet meer voldaan wordt aan de 

voorwaarden bepaald in vermeld reglement. 

 

Artikel 10 

De zorgbehoevende waarvoor reeds op basis van het gemeentelijk reglement voor een toelage aan gezinnen of 

personen die een bejaard familielid tot de 3de graad verzorgen, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 24 oktober 

2002, ingevolge de overgangsmaatregel, voorzien in artikel 9 van huidig gemeentelijk reglement, deze toelage aan 

een mantelzorger wordt uitbetaald, komt niet in aanmerking voor de toekenning van een mantelzorgtoelage op basis 

van het huidig reglement, dat ingaat op 1 januari 2012. 

 

Artikel 11 

De toelagen voor dit reglement worden slechts toegekend binnen de perken van het op het goedgekeurd 

gemeentebudget ingeschreven krediet. 

 

Artikel 12 

Dit reglement vervangt het gemeentelijk reglement voor een toelage aan gezinnen of personen die een bejaard 

familielid tot de 3de graad verzorgen, goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 24 oktober 2002, met ingang van 1 

januari 2012. 


