
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLEMENT TOT INVOERING VAN EEN 
LOKALE MANTELZORGPREMIE 

 
 

Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 19/12/2007 
en gewijzigd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 24/10/2013 

en aangepast in de raad voor maatschappelijk welzijn van 24/10/2018. 
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Preambule  
 
 
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn: 
 
Gelet op de beleidsoptie van het lokaal bestuur waarbij waardering en ondersteuning 
dient te worden gegeven aan die personen, gezinnen en families die de taak op zich 
hebben genomen om een zorgbehoevende persoon in zijn vertrouwde thuismilieu te 
verzorgen en op te vangen; 
 
Overwegende dat deze vorm van solidariteit steeds meer onder druk komt te staan, 
zowel moreel, sociaal, materieel en financieel; 
 
Overwegende dat thuiszorg een bijzonder actuele vorm van zorgverlening is, die ook 
een ruime aandacht van de hogere overheden geniet; 
 
Overwegende dat zorgbehoevende personen zolang mogelijk in het gezin en/of in 
hun natuurlijke en vertrouwde omgeving moeten kunnen verblijven; 
 
Overwegende dat het lokaal bestuur de inzet van de mantelzorgers wil erkennen en 
waarderen; 
 
Overwegende dat door het toekennen van een premie thuiszorgsituaties kunnen 
worden opgevolgd en ondersteund en een belangrijk beleidsinstrument kunnen 
vormen voor het lokaal bestuur; 
 
Overwegende dat de lokale ondersteuning van de thuiszorg ertoe zal leiden dat de 
mantelzorger een aantal mogelijkheden en faciliteiten krijgt, zodat een kwalitatief 
hoogstaande en adequate thuiszorg wordt verzekerd;  
 
Overwegende dat de lokale mantelzorgpremie een ondersteuning is van het 
natuurlijk zorgmilieu, naast de bestaande eerstelijns gezondheidszorg; 
 
Overwegende dat de nodige kredieten zullen worden voorzien in de budgetten van 
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vanaf 2008; 
 
Overwegende de moeilijke budgettaire situatie wordt het reglement tot invoering 
lokale mantelzorgpremie gewijzigd met ingang van 01/01/2014 
  
Gelet op de bepalingen van de organieke wet betreffende de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn, inzonderheid art. 57 en 61; 
 
Gelet op de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en 
aanwending van sommige subsidies; 
 
Gelet op de besprekingen in het College van Burgemeester en Schepenen van 9 
oktober 2007 en 11 december 2007; 
 
Gelet op het advies van het College van Burgemeester en Schepenen van 11 
december 2007; 
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Gelet op de bespreking in de raad voor maatschappelijk welzijn van 24/10/2013 tot 
wijziging van het reglement tot invoering van de lokale mantelzorgpremie   
 
Gelet op de bespreking in de raad voor maatschappelijk welzijn van 24/10/2018 tot 
aanpassing van het reglement tot invoering van de lokale mantelzorgpremie 
 
BESLUIT:
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Reglement 
 
 
Artikel 1: Toekenning van een mantelzorgpremie 
 
Gezien de aanvragen lokale mantelzorgpremie de begrotingskredieten overschrijden 
dringt zich een herziening van de voorwaarden op. De lokale mantelzorgpremie 
wordt toegekend aan personen die de thuiszorg waarnemen voor een 
zorgbehoevende inwoner van de stad Tielt van minstens 25 jaar. 
 
 
Artikel 2: Definities 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 
 
1° thuiszorg: de hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de gebruiker te 
handhaven in zijn natuurlijk thuismilieu; 
 
2° gebruiker: iedere natuurlijke persoon van minstens 25 jaar die vanuit een 
bepaalde nood een beroep doet op thuis- en mantelzorg;  
 
3° natuurlijk thuismilieu: 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 en waar geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke 
huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt geboden; 
 
4° zelfzorg: de beslissingen en de acties van een natuurlijke persoon in het dagelijks 
leven met het oog op het voorzien in de eigen basisbehoeften; 
 
5° mantelzorger: elke natuurlijke persoon van minstens 18 jaar die op geregelde 
basis en op een niet-professionele basis, noch in een georganiseerd verband, 
aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn 
omgeving vanuit een affectieve of sociale relatie die hij met deze persoon heeft; 
 
6° mantelzorg: alle bovennormale, niet-beroepsmatige hulp- en dienstverlening die 
een persoon op geregelde basis aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving 
geeft. Deze zorg vloeit voort uit een affectieve of sociale relatie tussen de 
mantelzorger en de zorgbehoevende persoon; 
 
7° voorziening: een welzijnsvoorziening die zich tot doel stelt één of meerdere 
vormen van thuiszorg, zoals beschreven in het decreet 14 juli 1998 houdende de 
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de 
thuiszorg, aan te bieden, te organiseren, en/of te ondersteunen; 
 
8° professionele zorgverlener: de persoon die al dan niet tewerkgesteld is in een 
voorziening en op een professionele basis hulp- en dienstverlening aanbiedt; 
 
9° georganiseerde thuiszorg: de verzamelnaam voor de thuiszorg aangeboden door 
voorzieningen, zelfstandige hulpverleners en door vrijwilligers; 
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10° inwoner van de gemeente: elke persoon die minstens 1 jaar, voorafgaand aan de 
datum van aanvraag, ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister 
van de stad Tielt, en er ook effectief woont. 
 
 
Artikel 3: Bepalingen m.b.t. tot de zorgbehoevende persoon 
 
Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met 
betrekking tot de zorgbehoevende persoon: 
 
1° de zorgbehoevende persoon moet een inwoner van de gemeente 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 hulp van een derde persoon noodzakelijk is; 
 
3° de evaluatie van de zorgbehoevendheid moet worden vastgesteld door middel van 
het voorleggen van het attest toekenning Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. 
Wie dergelijk attest toegekend krijgt, kan zijn mantelzorger een aanvraag laten doen 
om de lokale mantelzorgpremie te verkrijgen. De maatschappelijk werker onderzoekt 
de mate waarin mantelzorg binnen de zorgsituatie aanwezig is.  
 
4° de zorgbehoevende persoon verblijft inwonend of zelfstandig in zijn natuurlijk 
thuismilieu en maakt al dan niet gebruik van de thuiszorgvoorzieningen die gericht 
zijn op de ondersteuning van de thuiszorg. Alleen een opname in een instelling die 
de definitieve beëindiging van de thuiszorg inhoudt, kan het recht op de premie 
schorsen. 
 
 
Artikel 4: Bepalingen 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, inwoner van de gemeente die 
hiertoe een aanvraag doet volgens de voorwaarden van artikel 6.  
De mantelzorgers die buiten Tielt wonen en vanuit het vroegere reglement de premie 
kregen toegekend, kunnen deze behouden mits aan de voorwaarden van artikel 6 te 
voldoen.  
 
2° er wordt per zorgbehoevende persoon voor slechts maximaal € 30 aan 
mantelzorgpremies toegekend. 
 
 
Artikel 5: Bepalingen m.b.t. de thuiszorg 
 
Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met 
betrekking tot de thuiszorg: 
 



 
OCMW Tielt  Lokale mantelzorgpremie 

6 

1° de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op zeer geregelde basis met de 
thuiszorg bezig. De regelmaat van de thuiszorg moet blijken uit het als bijlage bij dit 
reglement gevoegd activiteitenplan dat op eer door de mantelzorger wordt 
ondertekend. Er dienen minimum 22 punten gescoord te worden vooraleer de 
mantelzorger kan genieten van een premie. 
 
2° de thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren. 
 
 
Artikel 6: Procedure 
 
De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij het 
Sociaal Huis, Deken Darraslaan 60, 8700 Tielt via het daartoe voorziene 
aanvraagformulier. 
 
De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan alle gestelde voorwaarden is 
voldaan 
 
De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de 
gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand aan het Sociaal Huis te 
melden. 
 
De aanvragen worden onderzocht door een maatschappelijk werker van het Sociaal 
Huis die nagaat of aan alle voorwaarden is voldaan. Hij kan hiertoe alle middelen 
aanwenden die hem overeenkomstig art. 47 van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de OCMW’s zijn toevertrouwd. 
Dit onderzoek gebeurt binnen 1 maand na de indiening van de aanvraag en verloopt 
via een huisbezoek waarbij de activiteiten van de mantelzorger gescreend en 
gescoord worden. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn of door één van de organen aan wie de raad 
bevoegdheden heeft overgedragen, neemt binnen de 6 weken na indiening van de 
aanvraag een met redenen omklede beslissing. Deze beslissing wordt aan de 
aanvrager per gewoon schrijven overgemaakt binnen de 10 dagen na de beslissing. 
 
Tegen de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn of één van de organen 
aan wie de raad bevoegdheden heeft overgedragen, is geen specifiek beroep 
mogelijk. 
 
 
Artikel 7: Betaling en modaliteiten 
 
De mantelzorgpremie bedraagt per maand, per gebruiker € 30, voor zorgbehoevende 
met recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) of omnio-statuut en  
20 EUR voor zorgbehoevende zonder recht op verhoogde tegemoetkoming (VT) of  
omnio-statuut. 
 
Voor elke begonnen maand thuiszorg wordt de mantelzorgpremie toegekend. Een 
schorsingsgeval heeft pas uitwerking op de laatste dag van de maand, waarin de 
schorsing uitwerking heeft. 
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De mantelzorgpremie wordt maandelijks betaald op de bankrekening van de 
mantelzorger. 
 
De mantelzorgpremie gaat in vanaf de eerste maand volgend op datum van de 
aanvraag. 
 
Per zorgbehoevende persoon wordt slechts één mantelzorgpremie toegekend. Mocht 
een zorgbehoevende persoon worden bijgestaan door meer dan één mantelzorger, 
dan wordt in overleg met de mantelzorgers beslist aan wie de mantelzorgpremie 
wordt toegekend of hoe de premie onderling wordt verdeeld. 
 
Per mantelzorger kan slechts het maximaal bedrag van één mantelzorgpremie 
worden uitbetaald. 
 
De verdere uitbetaling van de mantelzorgpremie kan worden geweigerd door de raad 
voor maatschappelijk welzijn of één van de organen aan wie de raad bevoegdheden 
heeft overgedragen op basis van een verslag van de maatschappelijk werker van het 
Sociaal Huis.  
 
Bij valse verklaringen of het niet meedelen binnen de in art. 6 vastgelegde termijn 
van de stopzetting van de mantelzorg door de mantelzorger kan de raad voor 
maatschappelijk welzijn of één van de organen aan wie de raad bevoegdheden heeft 
overgedragen, de toegekende mantelzorgpremies geheel of gedeeltelijk 
terugvorderen. 
 
 
Artikel 8: Inwerkingtreding  
 
Dit reglement treedt in werking op 25 oktober 2018 en vervangt integraal het 
aanvankelijke reglement zoals goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn 
van 19/12/2007 en gewijzigd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 
24/10/2013. 
 
Het reglement zal door de raad voor maatschappelijk welzijn jaarlijks worden 
geëvalueerd in de loop van het vierde trimester. 
 
Indien door een hogere overheid een mantelzorgpremie wordt ingevoerd onder vrij 
identieke voorwaarden als de lokale mantelzorgpremie dan wordt huidig reglement 
onmiddellijk door de raad voor maatschappelijk welzijn geëvalueerd en zo nodig 
aangepast. 
 
De raad voor maatschappelijk welzijn beslist over alle niet in het reglement voorziene 
gevallen. 
 
De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn is overeenkomstig artikel 28 § 
1, 4° van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn belast met de uitvoering van dit reglement. 
 


