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Mantelzorgpremie 
 

 
 

OCMW Geraardsbergen 

Contact 
 
WZC Denderoord 
Mantelzorgpremie 
Hoge Buizemont 247 
9500 Geraardsbergen 
Telefoon 054 43 28 26 
Fax 054 43 29 70 
Email mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be 
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Algemeen 
 
Wat is de mantelzorgpremie? 
De mantelzorgpremie is er voor inwoners van Geraardsbergen die 
belangeloos, onbezoldigd en op regelmatige basis hulp bieden aan 
thuiswonende personen. Mantelzorgers van zwaar zorgbehoevende 
kinderen, jongeren en volwassenen die thuis verblijven kunnen een 
mantelzorgpremie ontvangen. 
Het is dankzij de inzet van deze mantelzorgers dat de zorgbehoevende 
personen thuis kunnen blijven wonen. 
 
Wie is mantelzorger? 
Je bent mantelzorger als je vrijwillig dagelijkse hulp biedt aan iemand 
die zorgbehoevend is. Voor de mantelzorgpremie die je van OCMW 
Geraardsbergen kunt krijgen, gaat het over een zwaar zorgbehoevende 
persoon. 
Meestel is de mantelzorger een gezins- of familielid (partner, kind, ouder, 
broer, zus, …) maar het kan ook een vriend of kennis zijn met wie de 
zorgbehoevende persoon een persoonlijke band heeft. 

 
Zorg jij voor je vader of moeder die 
langdurig ziek is of een handicap heeft? 
Zorg jij voor je broer of zus of een ander 
familielid, zoals je opa of oma? Zorg jij voor 
iemand anders, zoals je vriend of vriendin? 
Dan is dit niet raar, maar soms wel zwaar. 
Omdat je het hiermee meestal best druk 
hebt en omdat je daardoor misschien veel 
aan je hoofd hebt. 
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Voorwaarden  
 
Wanneer heb je als mantelzorger recht op de mantelzorgpremie?  
Je hebt recht op een mantelzorgpremie als aan de voorwaarden voor 
de mantelzorger én aan de voorwaarden voor de zorgbehoevende 
persoon voldaan wordt. 
 
Voorwaarden voor de mantelzorger 
 Je bent een echte vrijwilliger. 
 Je bent minstens 18 jaar oud. 
 Je woont in Geraardsbergen. 
 Je helpt de zorgbehoevende persoon op regelmatige basis in het 

dagelijks leven. 
 Er zijn geen inkomensvoorwaarden. 
 Er moet geen familiale band bestaan. 
 Het bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW 

Geraardsbergen zal bij twijfel het regelmatig karakter van de 
hulpverlener evalueren. 

 

Voorwaarden voor de zorgbehoevende persoon 
 Je beschikt over een recent attest van de mutualiteit dat bewijst dat 

je recht hebt op de zorgverzekering of je kan recente 
rekeninguitreksels voorleggen waarmee kan aangetoond worden 
dat de zorgverzekering wordt uitbetaald. 

 Je woont in Geraardsbergen. 
 Je leeft inwonend of zelfstandig in een thuissituatie. Dit kan in je 

eigen huis zijn of ook in het appartement of de woning van de 
mantelzorger.  

 Personen die in een zorginstelling of in een gemeenschappelijke 
woonvorm verblijven, komen niet in aanmerking. 
(woonzorgcentrum, instellingen voor personen met een handicap, 
…) met uitzondering van zorgbehoevende personen die verblijven 
in een serviceflat, kortverblijf, dagverzorgingsinstelling of ziekenhuis. 

 Als je als zorgbehoevende bv in een internaat/instelling verblijft en 
tijdens schoolvakanties naar huis komt heb je recht op een 
mantelzorgpremie voor de beperkte duur dat je thuis bent. 
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Aanvragen van een mantelzorgpremie 
 
Wie kan de aanvraag indienen? 
De aanvraag gebeurt door de mantelzorger. 
 

Wanneer en hoe aanvragen? 
Je kunt op ieder ogenblik een aanvraag indienen. 
 
Zolang de mantelzorg wordt verstrekt, worden de nodige documenten 
om de 6 maanden bezorgd aan het ocmw. 
De aanvraag gebeurt door het indienen van een ingevuld en 
ondertekend aanvraagformulier. Je dient een aanvraagformulier met 
de nodige bewijzen in om de 6 maanden voor de voorbije 6 maanden. 
Op 1 januari vanaf de periode juli – december; op 1 juli vanaf de 
periode januari – juni. 
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Mantelzorgpremie in een notendop 
 
 
Wat ? Maandelijkse premie bij vrijwillige regelmatige 

zorg voor een zorgbehoevende, per zes 
maanden gestort op rekening van de 
mantelzorger 

 
Hoeveel? 25 euro per maand 
 
Voorwaarden mantelzorger  
 Minstens 18 jaar 
 In Geraardsbergen wonen 
 Echt vrijwilliger 
 
Voorwaarden zorgbehoevende 
 Recent attest zorgverzekering mutualiteit 
 In Geraardsbergen wonen 
 
Wanneer?  Aanvraag per 6 maanden voor een voorbije 

periode van 6 maanden 
 
Aanvraag? Via aanvraagformulier met bewijsdocumenten 
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 Aanvraagformulier Mantelzorgpremie 
Reglement goedgekeurd op de ocmw-raad 26/2/2014 
 

O Eerste aanvraag 
O Verlenging aanvraag 
 

Datum aanvraag   .............................................................................................  
 

Mantelzorger 
 

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

Adres   .............................................................................................  

Geboortedatum   .............................................................................................  

Rijksregisternummer  .............................................................................................  

Telefoon   .............................................................................................  

Gsm   .............................................................................................  

Email   .............................................................................................  

Rekeningnummer IBAN/BIC ........................................................................................  

 
 

Verwantschap met de zorgbehoevende 
□ (schoon)moeder □ (schoon)vader □ kind 
□ partner □ (schoon)zus □ (schoon)broer 
□ oom/tante  
□ ander familielid  .............................................................................................  
□ geen verwantschap  .............................................................................................  
 
 

Zorgvrager 
 

Naam & voornaam  .............................................................................................  

Adres   .............................................................................................  

Geboortedatum   .............................................................................................  

Rijksregisternummer  .............................................................................................  

Telefoon   .............................................................................................  

Gsm   .............................................................................................  

Email   .............................................................................................  

Thuiszorgdiensten   .............................................................................................  
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Attest zorgverzekering of rekeninguittreksel storting zorgverzekering van de 
zorgvrager. 
 
Recent attest (niet ouder dan een maand) dat aantoont dat de zorgverzekering wordt 
gestort of rekeninguittreksel waarmee storting van zorgverzekering kan aangetoond 
worden. Bij een eerste aanvraag dient een rekeninguittreksel voorgelegd worden van de 
eerste maand en de laatste maand van de periode waarvoor men de premie aanvraagt. 
Bij verlenging volstaat één uittreksel van de laatste maand van de periode waarvoor men 
de premie aanvraagt. 
 
Verklaring op eer van de mantelzorger 
 
Hierbij verklaar ik   .............................................................................................  
de mantelzorg op regelmatige basis en niet beroepshalve hulp te verlenen. 
De hulp omvat: 

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

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

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

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

 
Ik zal elke wijziging betreffende de mantelzorg onmiddellijk melden aan het ocmw 
van Geraardsbergen. 
 
Datum   .....................  Handtekening ........................................   
 
 

Verklaring op eer van de zorgvrager 
 
Hierbij verklaar ik   .............................................................................................  
De mantelzorg op regelmatige basis en niet beroepshalve hulp te ontvangen. 
De hulp omvat: 

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

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

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

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

 
Ik zal elke wijziging betreffende de mantelzorg onmiddellijk melden aan het ocmw 
van Geraardsbergen. 
Ik geef toelating aan het ocmw om alle inlichtingen na te zien bij instellingen van 
sociale zekerheid en bij de openbare besturen. Het ocmw engageert zich ertoe de 
verkregen gegevens vertrouwelijk te behandelen. 
 
Datum   .....................  Handtekening ........................................  
 
 

Aanvraag behandeld door: .......................................................................................   
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De mantelzorgpremie kan met terugwerkende kracht aangevraagd 
worden tot 6 maanden na afloop van een jaarhelft. 
In de opstartfase (tot 30/09/2014) kan je kan tot 6 maanden teruggaan 
in de tijd om je aanvraag in te dienen. (niet vroeger dan 1/1/2014). 
 
Het aanvraagformulier en de nodige bewijsdocumenten worden per 
post, per mail of persoonlijk bezorgd aan WZC Denderoord, tav 
Mantelzorgpremie, Hoge Buizemont 247, 9500 geraardsbergen of 
mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be. 
 
 De documenten die de zorgbehoevendheid aantonen: een 

recent attest van de mutualiteit dat bewijst dat je recht hebt op de 
zorgverzekering of je recente rekeninguitreksels waarmee kan 
aangetoond worden dat de zorgverzekering wordt uitbetaald. 

 Een verklaring op eer van de zorgbehoevende of zijn/haar 
vertegenwoordiger/voogd. 

 
Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende persoon ondertekenen 
het aanvraagformulier. 
Als de zorgbehoevende persoon minderjarig is of niet meer zelf kan 
ondertekenen dan ondertekent de wettelijke vertegenwoordiger de 
aanvraag. 
 

Waar vind je het aanvraagformulier? 
Het aanvraagformulier vind je 
 In het midden van deze folder. 
 Op de website van www.ocmwgeraardsbergen.be. 
 In het woonzorgcentrum Denderoord, Hoge Buizemont 247, 9500 

Geraardsbergen. 
 In het dienstencentrum en de Serviceflats De Maretak, Groteweg 

25b, 9500 Geraardsbergen. 
 In woonzorgcentrum De Populier, Groteweg 25a, 9500 

Geraardsbergen. 
 In Centrum Welzijn, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen. 
 In het Sociaal Huis, Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen. 

 

Wat als de zorgbehoevende persoon geen verklaring op eer kan 
tekenen? 
Indien de zorgbehoevende persoon wilsonbekwaam (bv dementie) is, 
kan de verklaring op eer getekend worden door een (formeel 
aangeduide) vertegenwoordiger. (samenwonende partner, meerderjarig kind, 
meerderjarige broer of zus, vanuit multidisciplinair overleg). 

http://www.ocmwgeraardsbergen.be/
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Wat als de zorgbehoevende persoon minderjarig is? 
Indien de zorgbehoevende persoon minderjarig is, kunnen de ouders of 
de voogd de verklaring op eer tekenen. 
 
Wat als een mantelzorger voor verschillende personen zorgt?  Bv Voor 
een moeder en voor een tante. Zijn er meerdere aanvragen mogelijk? 
Er zijn meerdere aanvragen mogelijk als het gaat over afzonderlijke 
zorgsituaties. Voorwaarde is dat de mantelzorg uitgevoerd wordt door 
verschillende mantelzorgers. Een mantelzorgpremie is niet 
cumuleerbaar. Er kan nooit meer dan één premie uitbetaald worden 
per mantelzorger. 
 
 
Uitbetaling van de mantelzorgpremie 
 
Hoeveel bedraagt de premie? 
De premie bedraagt 25 euro per maand. 
 
Wanneer wordt de premie uitbetaald? 
De premie wordt per 6 maanden gestort op rekening van de 
mantelzorger. 
Vanaf 1 juli voor de eerste helft van het jaar. Vanaf 1 januari voor de 
tweede helft van het voorgaande jaar. 
 
Wie krijgt de mantelzorgpremie? 
De mantelzorgpremie wordt uitbetaald aan de mantelzorger. De premie 
wordt uitbetaald per zorgsituatie. 
Per mantelzorger kan slechts één premie toegekend worden. 
 
Wat als er meerdere mantelzorgers zijn? 
Er wordt 1 premie uitbetaald per zorgsituatie en per mantelzorger. (geen 
cumulatie) 
 
De premie is niet belastbaar en moet niet aangegeven worden op je 
belastingsbrief. 
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Doorgeven verlengingen en wijzigingen/stopzetting 
 
Verlengingen 
Om de zes maanden geef je opnieuw een aanvraagformulier en de 
nodige bewijzen door aan het ocmw. (zie hoger). 
 
Alle veranderingen en/of stopzetting onmiddellijk doorgeven 
Na verloop van tijd kunnen de gegevens, ingevuld bij de aanvraag van 
de mantelzorgpremie niet meer overeenstemmen met de reële 
leefsituatie. 
 
Bijvoorbeeld: 
 De zorgbehoevende persoon is definitief opgenomen in een 

residentiële instelling 
 De zorgbehoevende persoon is verhuisd of overleden 
 De mantelzorger heeft een nieuw rekeningnummer 
 De zorgbehoevende persoon is verhuisd en woont niet meer in 

Geraardsbergen 
 Er is een nieuwe mantelzorger 
 
Alle veranderingen meld je schriftelijk binnen de maand aan WZC 
Denderoord, tav Mantelzorgpremie, Hoge Buizemont 247, 9500 
geraardsbergen of mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be. 
 
Is er een nieuwe mantelzorger, dan vul je een nieuw aanvraagformulier 
in. 
 
Als het reglement niet nageleefd wordt, kan het ocmw van 
Geraardsbergen de ten onrecht uitbetaalde premies terugvorderen.  
 
Reglement goedgekeurd op de ocmw-raad 26/2/2014 
Versie1 26 februari 2014 

mailto:mantelzorg@ocmwgeraardsbergen.be
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