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FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
Advies 2013/1

De Federale Adviesraad voor Ouderen, opgericht krachtens de wet van 8 maart 2007 tot oprichting van een
Federale Adviesraad voor Ouderen en waarvan de leden benoemd zijn bij het koninklijk besluit van 13
november 2012 houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen, heeft tot taak
om op eigen initiatief, op verzoek van de federale regering of op verzoek van een Wetgevende Kamer advies uit
te brengen over de tot de bevoegdheid van de federale overheid behorende aangelegenheden met betrekking
tot de pensioenen, de gelijkheid van kansen, de sociale integratie en de bestrijding van de kansarmoede, de
toegankelijkheid tot de gezondheidszorg en de mobiliteit.

Met toepassing van artikel 3 §3,1° van voormelde wet van 8 maart 2007 brengt de Federale Adviesraad voor
Ouderen volgend advies uit:

ADVIES VAN DE FEDERALE ADVIESRAAD VOOR OUDEREN
MET BETREKKING TOT

DE ERKENNING VAN DE MANTELZORGER

SITUERING VAN HET ADVIES

Het regeerakkoord van 1 december 2011 voorziet: “ De acties ten gunste van de grote

zorgafhankelijkheid zullen in samenwerking met de deelstaten worden geoptimaliseerd.

Zo zal de regering in samenwerking met laatstgenoemden de mantelzorg beter

waarderen, in functie van de budgettaire mogelijkheden”

In dat kader heeft de Ministerraad in zijn zitting van 22 maart 2013 aan de heer

COURARD, Staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen, Personen met een Handicap

en wetenschapsbeleid, belast met beroepsrisico’s, opdracht gegeven om een brede

consultatie te organiseren m.b.t. een ontwerp van wet strekkend tot de erkenning van de

mantelzorger.

De Staatssecretaris heeft op 17 april 2013 de Federale Adviesraad voor Ouderen

uitgenodigd om zich uit te spreken over het voorstel van wetsontwerp en daarbij

bijzondere aandacht te verlenen aan de vraag of het al dan niet opportuun is per persoon

de erkenning te beperken tot 1 mantelzorger en te laten afhangen van de bijstand van

een professionele kracht.

Na voorbereiding ervan in de Commissie Toegang tot de Gezondheidszorg werd op 25

juni 2013 het volgend advies door de plenaire vergadering van de Federale Adviesraad

voor Ouderen (de Raad) uitgebracht.



2

ADVIES

ALGEMEEN

A. De Raad stelt vast dat op politiek vlak de vermaatschappelijking van de zorg zowel

nationaal als internationaal als een prioritaire doelstelling wordt naar voor geschoven.

Men stelt dat zorgbehoevende personen moeten gestimuleerd worden om zo lang

mogelijk in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven.

Dit leidt ontegensprekelijk naar een verhoogde nood aan begeleiding bij de thuisopvang

van zwaar zorgbehoevende personen. De complementariteit met de mantelzorgers is van

primordiaal belang zowel om deze te ontlasten als om de geholpen persoon toe te laten

onder goede omstandigheden inzake gezondheid en veiligheid zolang mogelijk thuis te

blijven.

De Raad is voorstander van een versterking van het sociaal weefsel en de sociale

samenhang maar weigert mee te stappen in het verhaal van de grotere nood aan

informele zorg indien deze beleidsoptie enkel wordt aangestuurd vanuit budgettaire

overwegingen.

Bovendien mag de erkenning van mantelzorg in geen geval leiden tot een vervanging of

ondermijning van de beleidslijnen van de overheden.

B. De Raad vindt het belangrijk en zelfs noodzakelijk dat de omvangrijke groep van

personen, die zich als mantelzorger belangloos inzetten voor hun naaste, voldoende

waardering en ondersteuning krijgen van de overheid.

C. Het initiatief van Staatssecretaris Courard wordt door de Raad dan ook als positief

ervaren. Tegelijkertijd wijst de Raad er evenwel op dat het uitgebracht advies enkel slaat

op de definitie en de erkenning van de mantelzorger en dat hier geen uitspraak gedaan

wordt omtrent het koppelen van sociale voordelen aan de erkenning als mantelzorger. De

Raad rekent er op om te gepasten tijde betrokken te worden bij het uitwerken van een

eventueel statuut sui generis.

HET VOORSTEL VAN WETSONTWERP

1.Definities

1.1. Onder geholpen persoon wordt verstaan de als zwaar zorgbehoevende erkende

persoon en de Koning kan dit verduidelijken.

De Raad merkt op dat:

1.1.1. De formulering wat de bevoegdheid van de Koning betreft, meer dwingend zou

moeten zijn;

1.1.2. Omwille van de rechtszekerheid en de transparantie dient het vastleggen van de

meetschalen voor de graad van zorgbehoevendheid te gebeuren in nauw overleg met de

deelstaten; om tegenstellingen en belemmeringen te vermijden is dit overleg in respect

voor de respectieve bevoegdheden trouwens nodig voor alle voorziene maatregelen.

1.2. De omschrijving van “naaste verwant” eigenlijk overbodig is (zie 2.1.);

1.3. De omschrijving van “professionele hulpverlener”
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De Raad vindt het belangrijk dat ook de huisarts de rol van professionele zorgverlener

kan invullen, aangezien er zorgsituaties bestaan waar een zwaar zorgbehoevende

persoon enkel bijgestaan wordt door een arts en zijn mantelzorger(s).

1.4. De omschrijving van “bijstand en hulp”

De Raad merkt op dat:

1.4.1. De voorwaarde van minstens 20 uren per week te streng is en niet bruikbaar; het

is niet in de algemene definitie van mantelzorg dat de graad van intensiteit van de hulp

moet voorzien worden, maar wel bij het vastleggen in de toekomst van de eventuele

ondersteunende maatregelen .

De Raad pleit trouwens ook voor de mogelijkheid om per hulpzoekende meerdere

mantelzorgers te laten erkennen (zie 2.2.);

1.4.2. In elk geval is het bijzonder moeilijk – zoniet onmogelijk – om dit minimum aan

tijdsinvestering te controleren;

1.4.3. De koppeling van het aantal uren met de invloed van de mantelzorg op het

beroeps- en/of familiale situatie van de mantelzorger is niet relevant; elke vorm van

mantelzorg, ook de meest minimale, heeft immers een invloed op de familiale situatie

van de mantelzorger;

1.5. De omschrijving van “doorlopend en/of regelmatig”

De Raad vindt de verwijzing naar pathologieën te beperkend. De zware

zorgbehoevendheid, althans zeker voor wat de ouderen betreft, is op zichzelf niet als

ziekte te omschrijven en kan niet altijd gekoppeld worden aan een strikte en chronische

medische pathologie.

De Raad stelt derhalve voor om de zinsnede te verbreden met “ …bepaalde pathologieën

en/of de evolutie van de zorgbehoevendheid “

1.6. De omschrijving van “levensproject”

De Raad oordeelt dat de verwijzing naar het Verdrag van 13 december 2006

ontoereikend is. Een levensproject mag zich niet beperken tot het respect voor de

keuzevrijheid van de geholpen persoon. Het gaat ook om een levenswijze, om

overtuigingen, om gewoonten …

De Raad stelt daarom volgende omschrijving voor : “ Project gebaseerd op het respect

voor de vrije keuze van de geholpen persoon en van de mantelzorger, met erkenning van

het recht om te leven in een maatschappij net zoals de andere personen en met de

waarborg om dit recht ten volle uit te oefenen en om een volwaardige integratie en

participatie aan de samenleving te realiseren”

2. Erkenning

2.1. De Raad is van mening dat :

- de notie van kosteloosheid beter in artikel 3§1 zou opgenomen worden;
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- de notie “naaste verwant” kan wegvallen; deze formulering leidt tot verwarring en de

notie van “een vertrouwens-, nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd

hebben met de geholpen persoon” volstaat; des te meer omdat in de voorgestelde

formulering van artikel 3 §2,2° de erkenningsvoorwaarde door het gebruik van de “of”

niet beperkt is tot “naaste verwant”;

- in plaats van het begrip ‘op niet-professionele wijze’ beter het begrip ‘niet

beroepshalve’ zou gebruikt worden. Zo zal bv. een verpleegster die zorgt voor haar zieke

vader deze zorg niet beroepshalve geven, maar wel op een professionele manier;

De Raad stelt voor om artikel 3§1 als volgt te formuleren :

“ De mantelzorger is de persoon die kosteloos en met eerbiediging van de vrije keuze

doorlopende en/of regelmatige hulp en bijstand verleent aan de geholpen persoon”

De Raad stelt voor om de erkenningsvoorwaarden in artikel 3§2 als volgt te formuleren :

“ 1° meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn;

2° een vertrouwens-, nauwe, affectieve of geografische relatie opgebouwd hebben

met de geholpen persoon;

3° bijstand en hulp verlenen binnen een niet-beroepshalve finaliteit en in

samenwerking met minstens 1 professionele hulpverlener;

4° rekening houden met het gemeenschappelijk levensproject van de geholpen

persoon en de mantelzorger. “

2.2. De Raad is niet akkoord dat er per geholpen persoon slechts 1 enkele mantelzorger

kan erkend worden. Heel dikwijls wordt immers, zeker bij zwaar hulpbehoevenden, de

mantelzorg gespreid over verscheidene personen.

2.3. De Raad vindt niet dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de

thuisverblijvende persoon en diegene die opgenomen is in een verzorgingsinstelling en

stelt derhalve voor om het vierde streepje van artikel 3 §3 alinea 2 te schrappen.

2.4. Het is belangrijk dat de administratieve omkadering zou gebeuren door instanties

die toegang hebben tot de kruispuntbank en die de situatie van de mantelzorger kennen.

Voor de Raad zijn de ziekenfondsen daartoe het best geschikt, het meest toegankelijk en

het best uitgerust om zonder zware meerkost en mits een eventuele versterking van hun

sociale diensten deze opdracht op zich te nemen.

Goedgekeurd tijdens de plenaire zitting van 25 juni 2013.

Willy PEIRENS Luc JANSEN

Voorzitter Ondervoorzitter


