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SOC/NDC 724.151 

Mantelzorgpremie 

 
Reglement 

Artikel 1 — Definities. 
1° Mantelzorg: de extra zorg die aan een 

zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één 
of meerdere leden uit zijn of haar directe omgeving, 
waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale 

relatie buiten het kader van een hulpverlenend 
beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk; 

2° Zorgbehoevende: de persoon die mantelzorg krijgt; 
3° Mantelzorger: de persoon die mantelzorg verstrekt 

aan de zorgbehoevende. 
 
Artikel 2 — Principe. 
Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn 
verleent aan de mantelzorger een premie voor de 
mantelzorg die hij verleent aan de zorgbehoevende. 
Deze premie is bedoeld als steun en erkenning voor de 
inspanningen die de mantelzorger levert. 
 
Artikel 3 — Voorwaarden mantelzorger. 
Om in aanmerking te komen voor de premie moet de 
mantelzorger voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° mantelzorg verlenen aan een persoon die de 

voorwaarden vermeld in artikel 4 vervult; 
2° zijn woonplaats hebben op het grondgebied van de 

gemeente, de mantelzorger kan dezelfde 
woonplaats hebben als de zorgbehoevende; of, 
indien de mantelzorger een familielid tot in de 
vierde graad is, zijn woonplaats hebben in een 
aangrenzende gemeente van Liedekerke; 

3° 18 jaar of ouder zijn; 
4° zelf geen zorgbehoevende zijn die recht op een 

premie bedoeld in dit reglement doet ontstaan, of 
een andere gelijkaardige premie; 

5° een engagementsverklaring ondertekenen volgens 
bijgevoegd model. 

 
Artikel 4 — Voorwaarden zorgbehoevende. 
Om recht op een premie te doen ontstaan, moet de 
zorgbehoevende voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1° mantelzorg krijgen van een persoon die de 

voorwaarden vermeld in artikel 3 vervult; 
2° zijn woonplaats hebben op het grondgebied van de 

gemeente; de zorgbehoevende kan dezelfde 
woonplaats hebben als de mantelzorger; 

3° verblijven op het grondgebied van de gemeente; 
4° 21 jaar of ouder zijn; 
5° zorgbehoevend zijn. 
 
De zorgbehoevendheid wordt aangetoond met een 

attest dat de graad van zelfredzaamheid vermeldt. 
Komen in aanmerking: 
1° een attest uitgereikt door de FOD Sociale Zekerheid, 

Dienst Personen met een Handicap, waaruit blijkt 
dat het verlies aan zelfredzaamheid 12 punten of 

meer bedraagt; 
2° een attest uitgereikt door het ziekenfonds waaruit 

blijkt dat de zorgbehoevende recht heeft op een 
B forfait op de Katz schaal. 

Deze attesten moeten een geldigheidsduur hebben van 
meer dan zes maanden. 
 
Artikel 5 — Bijzondere gevallen. 
§ 1. Indien meerdere personen mantelzorg verlenen 
aan dezelfde zorgbehoevende, duidt de 
zorgbehoevende één mantelzorger aan die de premie 
zal ontvangen. 
 
§ 2. Indien dezelfde persoon mantelzorg verleent aan 
meerdere zorgbehoevenden wordt de premie niet 
gecumuleerd. 
 
Artikel 6 — Aanvraag. 
De aanvraag gebeurt met een aanvraagformulier dat te 
verkrijgen is op de dienst sociale zaken van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en de 
gemeentelijke website. Dit formulier bevat ook een 
engagementsverklaring van de mantelzorger. 
Om ontvankelijk te zijn moeten zowel de mantelzorger 
als de zorgbehoevende het formulier ondertekend 
hebben. 
Deze aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden in de 
loop van de maand december. 
 
Artikel 7 — Toekenning. 
Het bijzonder comité voor sociale zaken beslist over de 
toekenning van de premie. 
Aan alle voorwaarden moet voldaan zijn op het 
ogenblik van de aanvraag. 
De premie wordt toegekend vanaf de maand volgend 
op de datum van de aanvraag voor een periode gelijk 
aan de geldigheidsduur van het attest en uiterlijk tot 
het einde van het kalenderjaar. 
 
Artikel 8 — Premie. 
§ 1. De premie bedraagt 
 10 euro per maand wanneer de zorgbehoevende 

verblijft in een thuismilieu (zelfstandig of 
inwonend); 

 5 euro per maand wanneer de zorgbehoevende 
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overwegend verblijft in een dagopvang. 
 
§ 2. [De premie wordt uitbetaald aan de 
mantelzorger aangeduid door de zorgbehoevende. 
De premie wordt twee keer per jaar uitbetaald voor het 
afgelopen semester. De uitbetaling gebeurt in de loop 
van de maand juni, en in de loop van de maand 
december.] 
[Aldus gewijzigd bij raadsbesluit van 2012-10-22] 
 
Bij de eerste aanvraag wordt de premie pro rata 
temporis tot het einde van het komende semester 
uitbetaald. 
 
§ 3. De premie is niet langer verschuldigd wanneer: 
 de voorwaarden vermeld in artikel 3 of in artikel 4 

niet meer vervuld zijn; 
 de zorgbehoevende overleden is. 
In dat geval blijft de uitbetaalde premie verworven voor 
de mantelzorger. 
 
§ 4. Onverminderd de toepassing van artikel 5, § 2, 
is de premie cumuleerbaar met andere premies of 
toelagen zoals de mantelzorgpremie van de Vlaamse 
Zorgkas. 
 

Artikel 9 — Wijzigingen. 
De mantelzorger en de zorgbehoevende moeten 
onmiddellijk aangifte doen van elk nieuw gegeven dat 
een weerslag kan hebben op de toegekende premie. 
 
Artikel 10 — Controle. 
Door het louter indienen van een aanvraag aanvaarden 
de mantelzorger en de zorgbehoevende controle ter 
plaatse door de maatschappelijk werkers van de dienst 
sociale zaken van het openbaar centrum voor 
maatschappelijk welzijn. 
 
Artikel 11 — Bijzonder comité. 
Het bijzonder comité voor sociale zaken beslist over 
alles wat niet voorzien is in dit reglement. 
Het bijzonder comité kan in uitzonderlijke situaties 
afwijkingen op de bepalingen van dit reglement 
toestaan. 
Het bijzonder comité motiveert zijn beslissingen. 
 
Artikel 12 — Inwerkingtreding. 
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2011. 
Het zal vooraf worden bekend gemaakt in het 
gemeentelijk informatieblad en op de gemeentelijke 
website. 

 
Goedgekeurd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2010-09-20 

Gewijzigd bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2012-10-22 
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Aanvraagformulier 

Gegevens zorgbehoevende 

Naam ...........................................................................................................................  

Straat .................................................................................................... 1770 Liedekerke 

Rijksregisternummer _  _  .  _  _  .  _  _  -  _  _  _  .  _  _ Telefoon ................................  

Graad van zelfredzaamheid ............. punten (zie bijgevoegd attest FOD Sociale Zekerheid) (1) 

B forfait op de Katz schaal (zie bijgevoegd attest ziekenfonds) (1) 

Verblijft in dagopvang te .................................................................................................  

Gemiddeld aantal dagen opvang per week ........................................................................  

Gegevens mantelzorger 

Naam ...........................................................................................................................  

Straat .................................................................................................... 1770 Liedekerke 

Rijksregisternummer _  _  .  _  _  .  _  _  -  _  _  _  .  _  _ Telefoon ................................  

Rekeningnummer waarop de premie mag gestort worden: _  _  _  -  _  _  _  _  _  _  _  -  _  _ 

Engagementsverklaring 

De mantelzorger verklaart op geregelde wijze voor de zorgbehoevende elementaire taken te 

verrichten, zoals: 

 onderhoud van de woning en/of de tuin 

 boodschappen doen 

 maaltijden bereiden 

 wassen en/of strijken 

 huishoudelijke klussen 

 administratieve en/of financiële 

verrichtingen 

 persoonlijke verzorging (wassen, 

aankleden, enz.) 

Ondergetekenden verklaren op eer dat deze gegevens juist en volledig zijn. 

De mantelzorger en de zorgbehoevende aanvaarden controle ter plaatse door de 

maatschappelijk werkers van de dienst sociale zaken van het OCMW. 

De mantelzorger en de zorgbehoevende zullen onmiddellijk aangifte doen van elk nieuw 

gegeven dat een weerslag kan hebben op de toegekende premie. 

Liedekerke (datum) 
 
 

 
 
 
 

(handtekening mantelzorger) (handtekening zorgbehoevende) 

 

Bijlage: attest van de FOD Sociale Zekerheid, Dienst Personen met een Handicap (1) 

 attest B forfait (1) 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

OPMERKING:Deze aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden in de loop van de maand december. 


