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            REGLEMENT: 

 
MANTELZORGPREMIE 

Vastgesteld bij besluit OCMW-raad op 

16 december 2013 

 

Aangepast bij besluit OCMW-raad op 23 januari 2014 

 

Aangepast bij besluit OCMW-raad op 18 december 2014 

 

Aangepast bij besluit OCMW-raad op 27 april 2017 

 

Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017 

 

 

 

Artikel 1: Definitie 

Definitie volgens de wet van 12 mei 2014, gepubliceerd in het Belgisch staatsblad op 

6 juni 2014 – de erkenning van de mantelzorger die een persoon met een grote 

zorgbehoefte bijstaat. 

 

Voor de toepassing van deze wet wordt verstaan onder: 

1. Geholpen persoon: de als zwaar zorgbehoevende erkende persoon. 

2. Professionele zorgverlener: iedere persoon die op basis van een diploma of een 

wettelijke erkenning gemachtigd is om tegen betaling zorg of advies over zorg of 

thuishulp te verlenen. 

3. Bijstand en hulp: respectievelijk de tijdsinvestering op psychologische, sociaal of 

moreel vlak en de tijdsinvestering op fysiek of materieel vlak die een invloed hebben 

op de beroeps- of familiale situatie van de mantelzorger. 

4. Doorlopend: de bijstand en hulp die langdurig worden verleend. 

5. Regelmatig: de bijstand en hulp verleend tijdens verschillende periodes die 

overeenstemmen met een cyclische of gefaseerde evolutie van bepaalde 

pathologieën of de evolutie van de zorgafhankelijkheid. 

6. Levensproject: het eerbiedigen van de vrije keuze van de geholpen persoon, zoals 

bepaald bij artikel 19 van het Verdrag inzake de rechten van personen met een 

handicap aangenomen te New York op 13 december 2006 en goedgekeurd bij de 

instemmingswet van 13 mei 2009. 

 

ERKENNING: 

 

1. De mantelzorger is de persoon die doorlopende of regelmatige hulp en bijstand 

verleent aan de geholpen persoon. 

2. Om de erkenning te verkrijgen, vervult de mantelzorger tegelijkertijd de volgende 

voorwaarden: 

A. meerderjarig of een ontvoogde minderjarige zijn, 

B. een vertrouwensrelatie of een nauwe, affectieve of geografische relatie 

opgebouwd hebben met de geholpen persoon. 

3. Daarnaast moesten de volgende uitoefeningsvoorwaarden vervuld zijn: 

A. de bijstand en hulp niet beroepshalve, kosteloos en in samenwerking met ten 

minste een professionele zorgverlener verstrekken, 

B. rekening houden met het levensproject van de geholpen persoon. 

4. Per geholpen persoon kan of kunnen de mantelzorger(s), met het akkoord van de 

geholpen persoon of zijn wettelijke vertegenwoordiger, een erkenningsaanvraag 
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indienen door middel van een verklaring op erewoord bij het ziekenfonds van de 

mantelzorger(s). 

 

BEËINDIGING: 

 

De erkenning van de hoedanigheid van mantelzorger wordt beëindigd: 

1. op verzoek van de mantelzorger of de geholpen persoon, 

2. bij overlijden van de geholpen persoon, 

3. wanneer de zware zorgafhankelijkheid beëindigd wordt, 

4. wanneer de geholpen persoon permanent opgenomen wordt in een dienst voor 

dag- of nachtopvang, 

5. bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld, mishandeling, oplichting of 

verwaarlozing. 

 

Artikel 2: Verlening van mantelzorgpremie 

Binnen de perken van het begrotingskrediet en onder de hiernavolgende voorwaarden 

wordt een mantelzorgpremie verleend aan familieleden/partners/vrienden/buren/… die 

de thuiszorg waarnemen voor een geholpen inwoner van de gemeente Londerzeel. 

 

Artikel 3: Voorwaarden m.b.t. de geholpen persoon 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot 

de geholpen persoon: 

 

1. de geholpen persoon moet een inwoner van de gemeente Londerzeel zijn, 

2. de persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij, geheel of 

gedeeltelijk, niet meer in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te 

verrichten die een gezonde persoon van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, 

en waardoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is, 

3. De evaluatie van de zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld door middel van 

een actueel geldend attest afgeleverd door een erkende zorgverlener/organisatie of 

overheid: 

A. Voor volwassenen: 

FOD Sociale Zekerheid: vanaf 15 punten, 

KATZ-schaal:  vanaf B-profiel, 

BELFOTO:   vanaf 35 punten, 

Vlaamse Zorgverzekering: erkenning Vlaamse Zorgverzekering door middel van 

de erkenningsbrief van de Zorgkas, 

Palliatief statuut: erkenning Palliatief Statuut door middel van een brief 

erkenning palliatief statuut of rekeninguittreksel storting palliatief forfait. 

 

B. Voor kinderen (van 0 jaar tot 21 jaar): 

FOD Sociale Zekerheid: vanaf 6 punten, 

BELFOTO:   vanaf 10 punten, 

Vlaamse Zorgverzekering: erkenning Vlaamse Zorgverzekering door middel van 

de erkenningsbrief van de Zorgkas, 

Palliatief statuut: erkenning Palliatief Statuut door middel van een brief 

erkenning palliatief statuut of rekeninguittreksel storting palliatief forfait. 

4. De geldende attesten moeten een start- en einddatum vermelden. Zonder 

erkenningsperiode kunnen de attesten niet gebruikt worden om een lokale 

mantelzorgpremie aan te vragen. 

5. De geldende attesten moeten een totaalscore vermelden. Een opsomming van 

cijfers is niet voldoende. 

6. De geholpen persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of 

inwonend) en maakt al dan niet gebruik van de thuiszorgvoorzieningen die gericht 

zijn op de ondersteuning van de thuiszorg. Alleen een instellingsopname die de 

definitieve beëindiging van de thuiszorg inhoudt, kan het recht op de premie 

schorsen. 
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Artikel 4: Voorwaarden m.b.t. de mantelzorger 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot 

de mantelzorger: 

 

1. de premie wordt toegekend aan de mantelzorger, die hiertoe een aanvraag doet 

volgens de voorwaarden van artikel 5 hieronder, 

2. er wordt slechts 1 mantelzorgpremie per zorgbehoevend adres toegekend, 

3. de mantelzorger verblijft feitelijk in Londerzeel of in een straal van 10 kilometer 

van de gemeente Londerzeel, 

4. de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en dagelijks met de thuiszorg bezig, 

5. de thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren. 

 

Artikel 5: Procedure 

1. De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij 

het OCMW op het daartoe voorziene "aanvraagformulier"  van 1 t.e.m. 

30 september. Het aanvraagformulier kan de mantelzorger downloaden via het 

webloket van de website van Londerzeel. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar 

op het OCMW, dienst Zorgloket. 

2. Het aanvraagformulier wordt ingediend op het OCMW, dienst Zorgloket, samen 

met het geldig attest met vermelding van de geldigheidsduur. 

3. De aanvrager verklaart op eer dat hij/zij voldoet aan de gestelde voorwaarden als 

mantelzorger. 

4. De mantelzorger heeft recht op een mantelzorgpremie: 

A. de aanvraag mantelzorgpremie is een verlenging: 

Recht op mantelzorgpremie van oktober vorig jaar t.e.m. september huidig jaar. 

B. Het is een nieuwe aanvraag: 

Recht op mantelzorgpremie start op de maand volgende op de maand van erkenning 

die vermeld staat op het geldig attest, rekening houdend met de 

mantelzorgpremieperiode die loopt vanaf oktober vorig jaar t.e.m. september huidig 

jaar. 

5. Indien de geholpen persoon niet gekend is op het Zorgloket (geen dossier: 

mantelzorgpremie, warme maaltijden of poetsdienst) organiseert de maatschappelijk 

werker een huisbezoek bij de zorgbehoevende. Bij voorkeur wordt dit huisbezoek 

georganiseerd in het bijzijn van de mantelzorger. 

6. De maatschappelijk werkers organiseren huisbezoeken bij de zorgbehoevende 

maximaal om de drie jaar startend vanaf de datum van de eerste 

mantelzorgaanvraag, tenzij de maatschappelijk werker reeds op huisbezoek is 

geweest voor andere thuisdiensten of hulpvragen. 

7. Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is belast met de uitvoering van dit 

besluit. 

A. Binnen de drie maand na de aanvraag van de lokale mantelzorgpremie wordt er 

een beslissing genomen door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

B. Hiervan worden de mantelzorgers per brief op de hoogte gebracht. 

C. Na de beslissing van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt de 

premie uitbetaald op het rekeningnummer van de mantelzorger. 

 

Artikel 6: Mantelzorgpremie 

1. De mantelzorgpremie bedraagt het jaarlijks vastgestelde 

mantelzorgpremiebudget gedeeld door het aantal geldige mantelzorgaanvragen, 

met een maximum van 25 euro per maand. 

2. De mantelzorgpremie gaat in de maand volgend op de maand van erkenning 

(vermeld op het attest). De mantelzorger van een geholpen persoon van wie het 

attest einde neemt in de vorige mantelzorgpremieperiode en een nieuwe aanvraag 

indient voor de nieuwe mantelzorgpremieperiode, met een geldig attest, heeft recht 

op de premie voor de niet-geattesteerde periode. 
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3. Per geholpen persoon wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend. Mocht een 

geholpen persoon worden bijgestaan door meer dan één mantelzorger, dan wordt in 

overleg met de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgpremie wordt toegekend. 

4. De mantelzorger kan slechts één mantelzorgpremie ontvangen. 

5. De mantelzorgpremie wordt uitbetaald op het rekeningnummer van de 

mantelzorger. 


