
Reglement van de gemeentelijke mantelzorgtoelage 
 
Artikel 1.- Mantelzorgers zijn personen die instaan voor de permanente thuisverzorging van (een) 
zorgbehoevende oudere(n). Deze mantelzorgers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van 
een gemeentelijke mantelzorgtoelage. 
 
 
Artikel 2.- Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende oudere moeten voldoen aan een aantal 
voorwaarden. 
 
2.1. Voorwaarde met betrekking tot de mantelzorger: 
 
De mantelzorger staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de zorgbehoevende oudere(n). 
 
 
2.2. Cumulatieve voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende oudere voor wie men de 
gemeentelijke mantelzorgtoelage ontvangt: 
 
2.2.1. De zorgbehoevende oudere heeft minstens de leeftijd van 65 jaar bereikt; 
 
2.2.2. De zorgbehoevende oudere heeft een mindervaliditeitsscore van minstens 9 punten, 

beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidscriteria van het Ministerie van Sociale 
Zaken; 

 
2.2.3. De zorgbehoevende oudere geniet, op het moment van de aanvraag, van de voorkeurregeling 

inzake terugbetaling van gezondheidszorgen (Verhoogde Tegemoetkoming); 
 
2.2.4. De zorgbehoevende oudere is niet opgenomen in een zorginstelling. 
 
 
2.3. Cumulatieve voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger en de zorgbehoevende oudere: 
 
2.3.1. De mantelzorger en de zorgbehoevende oudere(n) zijn minstens één maand, voorafgaand 

aan de datum van aanvraag, ingeschreven in het bevolkingsregister of het 
vreemdelingenregister van de gemeente Lummen, en verblijven er ook effectief; 

 
2.3.2. De mantelzorger en de zorgbehoevende oudere(n) zijn met elkaar verwant of aanverwant tot 

en met de vierde graad. De aanvrager zal eventuele andere mantelzorgers die recht hebben 
op deze tegemoetkoming op de hoogte brengen van deze aanvraag; 

 
2.3.3. Indien de mantelzorger inwoont bij de zorgbehoevende oudere(n) geldt het criterium van 

aanverwantschap tot en met de vierde graad niet als voorwaarde om in aanmerking te komen 
voor een toelage. Zij dienen minstens één maand samen te wonen op de datum van de 
aanvraag en dienen effectief samen te blijven wonen om aanspraak te blijven maken op de 
toelage; 

 
2.3.4. De mantelzorger kan niet tegelijkertijd ook zorgbehoevend zijn; 
 
 
Artikel 3.- De aanvraag voor de mantelzorgtoelage wordt door de mantelzorger ingediend bij de 
thuiszorgdienst van het OCMW, die een sociaal onderzoek instelt. De thuiszorgdienst van het OCMW 
zal bij een mogelijke betwisting van de mantelzorger advies uitbrengen aan het College van 
burgemeester en schepenen die de beslissing hieromtrent zal nemen. De aanvrager verbindt er zich 
toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden onmiddellijk aan de 
thuiszorgdienst van het OCMW te melden. 
 
 
Artikel 4 .- De voorwaarden, vermeld in artikel 2, worden bewezen aan de hand van de volgende 
documenten: 
 



1. Uittreksel uit het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister; 
2. Attest FOD Sociale Zekerheid met een mindervaliditeitsscore van minstens 9 punten; 
3. Attest Verhoogde Tegemoetkoming. 

 
De aanvrager geeft de thuiszorgdienst de toestemming om deze bewijzen te raadplegen in de 
kruispuntenbank of brengt deze documenten zelf mee.  
 
 
Artikel 5 .-Het bedrag van de mantelzorgtoelage hangt af van de categorie van zorgbehoevendheid 
van de oudere: 
- categorie 1: een mindervaliditeitsscore van 9 tot 11 punten: 15 EUR/maand 
- categorie 2: een mindervaliditeitsscore van 12 tot 14 punten: 30 EUR/maand 
- categorie 3: een mindervaliditeitsscore van 15 tot 16 punten: 50 EUR/maand 
- categorie 4: een mindervaliditeitsscore van 17 tot 18 punten: 65 EUR/maand 
 
Indien men te maken heeft met twee zorgbehoevende ouderen wonend op hetzelfde adres, zal de 
hoogste toelage toegekend worden alsmede een surplus van 50% van de laagste toelage. 
 
De toelage wordt halfjaarlijks uitbetaald en gaat in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de 
maand waarin de toelage werd aangevraagd, mits goedkeuring door het College van burgemeester en 
schepenen. 
 
Het College van burgemeester en schepenen wordt in kennis gesteld op het laatste College van juni 
en december.  
 
Bij betwisting omtrent de toekenning van de mantelzorgtoelage wordt door het College van 
burgemeester en schepenen op advies van de thuiszorgdienst van het OCMW beslist aan wie de 
toelage wordt toegekend. 
 
 
Artikel 6.- De toelage wordt geschorst tijdens de opname van de zorgbehoevende oudere in een 
zorginstelling van meer dan één maand. 
 
 
Artikel 7 .- Ingeval van overlijden van de zorgbehoevende oudere wordt de toelage van de maand 
van overlijden toegekend. 
 
 
Artikel 8.- Eénmaal aangevraagd en toegekend, blijft de toelage gelden zolang aan de voorwaarden 
is voldaan. Bij wijziging van de toestand wordt het dossier herzien. De thuiszorgdienst vraagt jaarlijks 
een ondertekende verklaring op eer op.  
 
 
Artikel 9.- Foutieve of onvolledige aangiften hebben gehele of gedeeltelijke schrapping of 
terugvordering van de toelage tot gevolg. 
 
 
Artikel 10.- Het College van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit.  
 
 
Artikel 11.- Dit reglement treedt in voege vanaf 1 januari 2018. 
 
 


