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OCMW OUDENAARDE 

Meerspoort 30 

9700 OUDENAARDE 

 

 

REGLEMENT TOT SUBSIDIERING VAN PARTICULIEREN TER ONDERSTEUNING 

VAN DE THUISVERZORGING VAN BEJAARDEN dd. 20/11/2017 

 

 

Artikel 1 : 

Het O.C.M.W. Oudenaarde verleent onder de hierna gestelde voorwaarden een 

tegemoetkoming aan de personen die bij hen thuis iemand verzorgen die op 

medisch gebied hulpbehoevend is. 

 

 

Artikel 2 : 

 

Opdat de aanvrager (vraagster) aanspraak zou kunnen maken op deze 

tegemoetkoming, moet de oudere tegelijkertijd: 

a) minstens 75 jaar oud zijn; 

b) in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn en er ook effectief woonachtig 

zijn; 

c) niet verblijven in een ziekenhuis of een woonzorgcentrum; 

d) aangewezen zijn op verzorging en hulp bij normale dagelijkse handelingen, 

wat inhoudt dat de persoon recht heeft op een tegemoetkoming mantel- 

en thuiszorg van de Vlaamse Zorgverzekering  

e) recht hebben op een Verhoogde Tegemoetkoming. 

 

 

Artikel 3 : 

De persoon die mantelzorger is, dient tegelijkertijd te voldoen aan volgende 

voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring : 

a) in de stad Oudenaarde gedomicilieerd zijn op het adres van de 

zorgbehoevende en er ook effectief woonachtig zijn; 

b) meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn;  

c) doorlopende of regelmatige hulp en bijstand verlenen aan de geholpen 

persoon; de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking 

met ten minste een professionele zorgverlener verstrekken; 

d) erkend worden door de zorgbehoevende als mantelzorger; 

e) recht hebben op een Verhoogde Tegemoetkoming. 

 

 

Artikel 4 : 

De tegemoetkoming van het O.C.M.W. als bedoeld in artikel 1 bedraagt 2,50 EUR 

per kalenderdag. Per jaar wordt deze tussenkomst beperkt tot maximum 500,00 EUR 

per zorgbehoevende en per adres. 

De premie wordt uitbetaald aan de mantelzorger.  
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Artikel 5 : 

De aanvraag moet ingediend en gestaafd worden bij het O.C.M.W. Oudenaarde - 

Sociale Dienst, Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde, ten laatste voor 28 februari van 

het jaar volgend op dit waarvoor de toelage is aangevraagd. 

 

Volgende stukken dienen voorgelegd met het oog op de samenstelling van het 

dossier : 

 

- een volledig ingediend aanvraagformulier, ondertekend door de mantelzorger 

en zorgbehoevende. 

 

- een attest waaruit de hulpbehoevendheid en de noodzaak van verzorging, zoals 

omschreven in artikel 2 van de zorgbehoevende blijkt. Dit kan door een 

ontvangstsbewijs van de premie van de Vlaamse Zorgverzekering op de rekening 

van de zorgbehoevende of een attest van de Zorgkas op naam van de 

zorgbehoevende waaruit het recht op een tegemoetkoming voor mantel- en 

thuiszorg blijkt; 

 

- een bewijs van recht op verhoogde tegemoetkoming van de zorgbehoevende 

en de mantelzorger; 

 

- een verklaring op eer met het aantal dagen dat de zorgbehoevende gedurende 

het jaar waarvoor tegemoetkoming wordt gevraagd ononderbroken op zijn 

domicilieadres verbleven heeft; 

 

- een kopie van de bankkaart van de mantelzorger. 

 

 

Artikel 6 : 

Na het indienen van de aanvraag kan controle worden uitgeoefend door een 

maatschappelijk assistent van het O.C.M.W., waarvoor door het indienen van de 

aanvraag zelf toelating wordt gegeven. 

 

 

Artikel 7 :  

De berekening van de toelage gebeurt na onderzoek van het dossier binnen het 

kwartaal, volgend op 1 maart. 

 

 

Artikel 8 : 

Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2017, voor zorgjaren vanaf 2017 en 

vervangt het reglement tot subsidiering van particulieren ter ondersteuning van de 

thuisverzorging van bejaarden dd.15/10/1998 


