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Gegevens van de zorgbehoevende 
 
Naam en voornaam: .............................................................................................................  

Adres (domicilie): 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 Bevolkingsregister 

 Vreemdelingenregister 

Verblijfplaats (indien anders dan domicilieadres):..................................................................  

Geboortedatum: ....................................................................................................................  

Rijksregisternummer: ............................................................................................................  

Telefoonnummer:..................................................................................................................  

E-mailadres: .........................................................................................................................  

 

Gegevens van de mantelzorger(s) 
 

Mantelzorger 1 

Naam en voornaam: .............................................................................................................  

Adres (domicilie): 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Rijksregisternummer: ............................................................................................................  

Telefoonnummer:..................................................................................................................  

E-mailadres: .........................................................................................................................  

 

Mantelzorger 2 (facultatief) 

Naam en voornaam: .............................................................................................................  

Adres (domicilie): 

 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

Rijksregisternummer: ............................................................................................................  

Telefoonnummer:..................................................................................................................  

E-mailadres: .........................................................................................................................  

AANVRAAGFORMULIER 
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Verklaring op eer 

De zorgbehoevende verklaart: 
(Of in geval dat de zorgbehoevende minderjarig is, verklaart de ouder of voogd over het kind):  
 

 Inwoner te zijn van de gemeente. Hiermee wordt bedoeld elke persoon die 

ingeschreven is in het bevolkingsregister of –vreemdelingenregister in de gemeente 

Zonnebeke, én die er ook effectief woont. 

 Permanent te verblijven in zijn natuurlijke thuismilieu: dit is de plaats waar de 

gebruiker effectief woont of inwoont met uitsluiting van de collectieve woonvormen 

waar personen op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn. 

 Mantelzorg te genieten van de hoger vermelde mantelzorger(s). Hiermee wordt 

bedoeld de niet-beroepsmatige hulp / zorg verleend aan zorgbehoevende persoon in 

de dagdagelijkse huishoudelijke activiteiten, die bijdraagt tot het handhaven van  

deze persoon in zijn natuurlijk thuismilieu. 

 Zorgbehoevend te zijn. De vaststelling van de zorgbehoevendheid gebeurt aan de 

hand van het voorleggen van 1 van volgende attesten: 

OF het ‘Algemeen attest’ van de FOD Sociale Zekerheid dat afgeleverd wordt naar 

aanleiding van een aanvraag van een integratietegemoetkoming / 

inkomensvervangende tegemoetkoming of tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden en 

voor zover er op dit attest een toekenning is van minstens 12 punten (categorie 3). 

OF het ‘Algemeen attest’ van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat de 

minderjarige zorgbehoevende 4 punten of meer behaalt in pijler 1, of getroffen is door 

een ongeschiktheid van ten minste 66 %. 

OF het attest van het kinderbijslagfonds waarin vermeld staat dat de minderjarige 

zorgbehoevende 4 punten of meer behaalt in pijler 1. 

De mantelzorger(s) verklaart/verklaren: 
 

 Op regelmatige basis mantelzorg te verstrekken aan de hoger vermelde 

zorgbehoevende persoon. Met mantelzorg wordt bedoeld de niet-beroepsmatige hulp 

/ zorg verleend aan zorgbehoevende persoon in de dagdagelijkse huishoudelijke 

activiteiten, die bijdraagt tot het handhaven van  deze persoon in zijn natuurlijk 

thuismilieu. 

 De mantelzorg gebeurt op niet-beroepsmatige wijze. Zorgen verstrekt in het kader 

van de uitoefening van beroepsactiviteiten of activiteiten waarvoor een 

vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald zijn uitgesloten  

 De mantelzorg gebeurt op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier en draagt bij 

tot het handhaven van de zorgbehoevende in zijn natuurlijk thuismilieu. 

Zowel de zorgbehoevende (of ouder / voogd bij minderjarige zorgbehoevende) als de 
mantelzorger(s): 
 

 Verklaren een afschrift van het reglement inzake toekenning van een 

mantelzorgpremie te hebben ontvangen. 

 Verklaren dat bij toekenning de mantelzorgpremie mag worden gestort op volgende 

rekening(en): 

Mantelzorger 1: Rekeningnummer BE       

                          Op naam van         

Mantelzorger 2 (facultatief): Rekeningnummer BE      

                          Op naam van         
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Bijlagen 
 
Volgende bijlagen worden toegevoegd aan deze aanvraag: 
 

 Het attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de zorgbehoevende 

minstens 12 punten werd toegekend. 

OF het attest van de FOD Sociale Zekerheid of van het kinderbijslagfonds waarop 

vermeld staat dat de minderjarige zorgbehoevende 4 punten of meer behaalt in pijler 

1, of getroffen is door een ongeschiktheid van ten minste 66 %. 

 Het bewijs dat de zorgbehoevende ingeschreven is in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van Zonnebeke. 

 
Ondertekening 
 
Ondergetekenden verklaren dat deze gegevens juist zijn en verbinden er zicht toe elke wijziging 
die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden onmiddellijk aan het OCMW te 

melden. 
 
Naam zorgbehoevende:           
 
Handtekening zorgbehoevende (of ouder / voogd bij minderjarige zorgbehoevende):  
 
 
 
 
Naam mantelzorger 1:           
 

Handtekening mantelzorger 1: 
 
 
 
 
Facultatief 
Naam mantelzorger 2:           
 
Handtekening mantelzorger 2:  
 

 
 
 
Plaats en datum van ondertekening:          
 
 

In te vullen door het OCMW 
 

Datum aanvraag (volledig met inbegrip van 
alle bewijsstukken) 

 

Datum raadsbeslissing 
 

 

Dossierbeheerder: 
Loes Vroman – 051 48 06 10 

Dossiernummer: 
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Artikel 1: basisprincipe 

Met ingang van 1 januari 2010 kent het OCMW Zonnebeke een mantelzorgpremie toe aan de 
mantelzorgers via de zorgbehoevende inwoners van de gemeente Zonnebeke aan wie zij 
ondersteuning bieden.  

Hiermee erkent het OCMW Zonnebeke het belang van mantelzorg als aanvullende zorg, 
bovenop professionele hulpverlening en thuiszorg, die mee toelaat dat zorgbehoevenden verder 

thuis kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, en wil het OCMW Zonnebeke zijn 
waardering uitdrukken voor de mantelzorgers omwille van hun dagelijkse inzet voor de 
zorgbehoevenden. 

Met ingang van 1 januari 2014 wordt de toelage aan gezinnen met kinderen met een handicap 
geïntegreerd in het reglement inzake toekenning van een mantelzorgpremie . Hiermee erkent het 
OCMW Zonnebeke het belang van de intensieve ouderlijke zorg voor mindervalide kinderen en 
verwerft elke moeder van een gehandicapt kind, of de ermee gelijkgestelde persoon die de 
moeder vervangt, eveneens een mantelzorgpremie. 

Artikel 2: definities 

1. Mantelzorg: de niet-beroepsmatige hulp / zorg verleend aan zorgbehoevende 

persoon in de dagdagelijkse huishoudelijke activiteiten, die bijdraagt tot het 

handhaven van deze persoon in zijn natuurlijk thuismilieu. 

2. Zorgbehoevende: elke inwoner van de gemeente Zonnebeke, verblijvend in zijn 

natuurlijk thuismilieu en mantelzorg genietend, al dan niet aanvullend bovenop 

professionele hulpverlening, en van wie de graad van zorgbehoevendheid werd 

vastgesteld. 

3. Mantelzorger: een persoon die op regelmatige basis en op niet-beroepsmatige wijze 

aanvullende zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn of haar 

omgeving, en dit vanuit een affectieve of sociale relatie met de zorgbehoevende. 

Artikel 3: voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende 

Om aanspraak te kunnen maken op een mantelzorgpremie dient de zorgbehoevende 
tegelijkertijd en onverminderd aan volgende voorwaarden te voldoen: 

• Inwoner zijn van de gemeente. Hiermee wordt bedoeld elke persoon die ingeschreven is 

in het bevolkingsregister of –vreemdelingenregister in de gemeente Zonnebeke, én die er 

ook effectief woont. 

• Permanent verblijven in zijn natuurlijke thuismilieu: dit is de plaats waar de gebruiker 

effectief woont of inwoont met uitsluiting van de collectieve woonvormen waar personen 

op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn. 

• Mantelzorg genieten zoals gedefinieerd in artikel 2. 

• Zorgbehoevend zijn. De vaststelling van de zorgbehoevendheid gebeurt aan de hand van 

het voorleggen van een van volgende stukken: 

o Het ‘Algemeen attest’ van de FOD Sociale Zekerheid dat afgeleverd wordt naar 

aanleiding van een aanvraag van een integratietegemoetkoming of 

REGLEMENT 

MANTELZORGPREMIE 
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tegemoetkoming hulp aan bejaarden en voor zover er op dit attest een toekenning 

is van minstens 12 punten (categorie 3). 

o Het ‘Algemeen attest’ van de FOD Sociale Zekerheid waarop vermeld staat dat 
de minderjarige zorgbehoevende 4 punten of meer behaalt in pijler 1, of getroffen 

is door een ongeschiktheid van ten minste 66%. 

Artikel 4: voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger 

Om aanspraak te kunnen maken op een mantelzorgpremie dient de mantelzorger tegelijkertijd en 
onverminderd aan volgende voorwaarden te voldoen: 

• De mantelzorger biedt de zorgbehoevende op regelmatige basis mantelzorg zoals 

gedefinieerd in artikel 2. 

• De mantelzorg gebeurt op niet-beroepsmatige wijze. Zorgen verstrekt in het kader van de 

uitoefening van beroepsactiviteiten of activiteiten waarvoor een vrijwilligersvergoeding 

wordt uitbetaald zijn uitgesloten. 

• De mantelzorg gebeurt op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier en draagt bij tot 

het handhaven van de zorgbehoevende in zijn natuurlijk thuismilieu. 

Artikel 5: aanvraag en toekenning 

De aanvraag tot een mantelzorgpremie wordt ingediend bij het OCMW van Zonnebeke, 
Langemarkstraat 10, 8980 Zonnebeke aan de hand van de daartoe bestemde formulieren.  

De aanvraag gebeurt door de zorgbehoevende of zijn gevolmachtigde en wordt 
medeondertekend door de mantelzorger(s). 

Een mantelzorger kan ongeacht het aantal zorgbehoevenden bij wie hij/zij zorg verstrekt ten 
hoogste één volledige of twee gehalveerde maandelijkse mantelzorgpremies uitbetaald krijgen.  

Per zorgbehoevende kan slechts één mantelzorgpremie worden aangevraagd, en dit voor 

maximaal twee mantelzorgers. 

De aanvraag bevat volgende elementen: 

• Een verklaring op eer ondertekend door zowel de meerderjarige zorgbehoevende als de 

mantelzorger(s). 

• In geval van een minderjarige zorgbehoevende, wordt de verklaring op eer ondertekend 

door zowel ouder of voogd als de mantelzorger(s). 

• Naam en rekeningnummer van de mantelzorger(s) waarop de premie dient gestort te 

worden. 

• Het attest van de FOD Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de zorgbehoevende minstens 

12 punten werd toegekend. 

• Het attest van de FOD Sociale Zekerheid of van het kinderbijslagfonds waarop vermeld 

dat de minderjarige zorgbehoevende 4 punten of meer behaalt in pijler 1, of getroffen is 

door een ongeschiktheid van ten minste 66%. 

• Het bewijs dat de zorgbehoevende ingeschreven is in het bevolkings- of 

vreemdelingenregister van Zonnebeke. 

Binnen de 30 dagen na ontvangst van de het volledige aanvraagdossier met inbegrip van alle 
noodzakelijke bewijsstukken, beslist de raad voor maatschappelijk welzijn tot het al dan niet 
toekennen van de mantelzorgpremie. 

Zowel de meerderjarige zorgbehoevende die de premie heeft aangevraagd, als de ouder of 
voogd in geval van een minderjarige zorgbehoevende, als de mantelzorger aan wie een premie 
wordt uitbetaald, verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 
voorwaarden onmiddellijk aan het OCMW te melden. Indien niet langer aan alle voorwaarden tot 
toekenning en behoud van de mantelzorgpremie wordt voldaan houdt het recht op de premie op 
vanaf de maand volgend op de gewijzigde situatie. 

Beëindiging van het recht op een mantelzorgpremie gebeurt bij raadsbeslissing.  
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Zowel aanvraag, toekenning als behoud van de mantelzorgpremie machtigen het OCMW om 
desgewenst nazicht uit te oefenen op de gestelde voorwaarden. 

Bij valsheid in verklaringen, het niet meedelen van wijzigingen met betrekking tot de voorwaarden 
tot het recht op de mantelzorgpremie of bij vaststelling van afwezigheid of ontoereikendheid van 
de mantelzorg kan de raad overgaan tot schorsing of beëindiging van de mantelzorgpremie en 
deze geheel of gedeeltelijk terugvorderen. 

Elke raadsbeslissing met betrekking tot aanvraag, behoud, schorsing of stopzetting van een 
mantelzorgpremie wordt binnen de acht dagen meegedeeld aan zowel de meerderjarige 
zorgbehoevende als de mantelzorger(s). 

Artikel 6: betaling en modaliteiten 

• De mantelzorgpremie wordt vastgesteld op 20 euro per maand. Indien twee 

mantelzorgers vermeld staan in de aanvraag wordt de premie gehalveerd en krijgen 

beide mantelzorgers elk een premie van 10 euro per maand. Deze bedragen gelden met 

ingang van 1 januari 2014  en kunnen  jaarlijks worden herzien. 

• Bij toekenning gaat het recht in vanaf de eerste maand volgend op de datum van de 

ontvangst van het complete aanvraagdossier. 

• De uitbetaling van de mantelzorgpremie gebeurt per kwartaal en vindt plaats in de eerste 

maand van het daaropvolgend kwartaal. 

• In geval van overlijden van de zorgbehoevende wordt de mantelzorgpremie uitbetaald tot 

en met de maand van overlijden. 

 

Goedgekeurd in raad voor maatschappelijk welzijn van december 2016. 


