REGLEMENT
ZORGTOELAGE 21+

Heuvel 39 2920 Kalmthout – provincie Antwerpen – België

Artikel 1
De gemeente Kalmthout verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging aan
een persoon die in een zorgsituatie verkeert.
Artikel 2
Om aanspraak te kunnen maken op deze zorgtoelage moet aan de volgende voorwaarden
voldaan zijn:
 De zorgbehoevende moet een inwoner zijn van de gemeente Kalmthout, er
gedomicilieerd zijn en er gewoonlijk verblijven.
 De zorgbehoevende moet de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben.
 Zorgbehoevenden verblijvend in een residentiële voorziening (woonzorgcentrum,
residentiële voorziening voor personen met een handicap, …) worden uitgesloten van
de zorgtoelage. Zorgbehoevenden die in een assistentiewoning (serviceflat) wonen,
komen wel in aanmerking voor de zorgtoelage.
 De vaststelling van de zorgbehoefte gebeurt aan de hand van de BEL-foto zoals die
gehanteerd wordt in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering.
 De BEL-foto wordt opgemaakt door:
1° een gemachtigde indicatiesteller van de Vlaamse Zorgverzekering
2° de plaatselijke agent, in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering, van het
OCMW
3° een sectorverantwoordelijke van een erkende dienst gezinszorg
 De zorgbehoevende scoort minimaal 27 punten op de BEL-foto.
 De BEL-foto wordt voor een bepaalde duur opgemaakt. De zorgbehoefte wordt
jaarlijks herzien of op een termijn bepaald door de geldigheidsduur van de BEL-foto.
 Indien u minimaal 9 punten scoort op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt
voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek
naar het recht op de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming hulp aan
bejaarden, vervangt dit attest de BEL-foto. Het attest op basis van de medischsociale schaal voor integratietegemoetkoming en tegemoetkoming hulp aan
bejaarden wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of
het ziekenfonds.
 Het gezamenlijk belastbaar inkomen van de aanvrager van 2 jaar voorafgaand aan
het jaar van de aanvraag mag niet meer bedragen dan € 15 006,81 indien de
aanvrager alleenstaand is, en niet meer dan € 20 009,09 indien de aanvrager
gehuwd of samenwonend is, telkens te verhogen met 20 % per persoon ten laste.
Deze bedragen worden aangepast telkens wanneer de leefloonbedragen worden
verhoogd.
Als bewijs van de gezinssituatie dient een attest ‘samenstelling van gezin’ voorgelegd
te worden, dat afgeleverd wordt door het gemeentebestuur.
Als bewijs van de inkomsten dienen één van volgende stukken te worden voorgelegd:
o Het aanslagbiljet betreffende de inkomsten van het tweede jaar voorafgaand
aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend;
o Een inkomensgetuigschrift, afgeleverd door het Ministerie van Financiën,
administratie der directe belastingen, over het tweede jaar voorafgaand aan
het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.
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De som van de kadastrale inkomens van de onroerende goederen in eigendom van
de aanvrager en/of zijn echtgeno(o)t(e) van het jaar voorafgaand aan het jaar van de
aanvraag mag niet meer bedragen dan € 1 750 (niet-geïndexeerd bedrag).
Als bewijs hiervoor dient het aanslagbiljet tot het betalen van de onroerende
voorheffing of een attest afgeleverd door het Ministerie van Financiën, administratie
van het kadaster, voorgelegd te worden.

Artikel 3
Het ingevulde aanvraagformulier moet, samen met de nodige bewijsstukken, uiterlijk op 1
oktober van het lopende dienstjaar worden ingediend bij de dienst gezinszorg en
aanvullende thuiszorg van het OCMW.
Artikel 4
Het bedrag van de zorgtoelage wordt bepaald op € 250 per zorgbehoevende per jaar en
wordt jaarlijks uitbetaald op het rekeningnummer van de zorgbehoevende of zijn/haar
wettelijke vertegenwoordiger indien aan de voorwaarden vermeld in artikelen 2 en 3 is
voldaan.
Artikel 5
Het OCMW is ertoe gemachtigd alle onderzoeken in te stellen of te laten instellen in verband
met de juistheid van de noodzakelijke gegevens. De zorgtoelage kan worden teruggevorderd
indien zij werd toegekend op basis van onjuiste informatie.
Artikel 6
De toelagen voorzien bij dit reglement worden slechts toegekend binnen de perken van de
op het goedgekeurde budget ingeschreven kredieten.
Artikel 7
Dit reglement heft met ingang van 1 januari 2016 de bepalingen van het reglement
zorgtoelage 21+ op dat op 22 december 2014 werd goedgekeurd door de raad voor
maatschappelijk welzijn.
Artikel 8
Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2016.
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