
 
   
 

  
 
 
 

Reglement mantelzorgpremie 
 

Het OCMW Berlaar kent een toelage ‘mantelzorg’ toe aan inwoners van Berlaar die mantelzorg 
verlenen aan een inwonende zorgbehoevende. 
 
Artikel 1: Doelgroep 
Een mantelzorger is een persoon die vrijwillig en onbezoldigd een inwonend persoon met verminderd 
zelfzorgvermogen helpt en ondersteunt in het dagelijkse leven. 
Onder zorgbehoevende wordt verstaan: een persoon met een verminderd zelfzorgvermogen 
waardoor hij hulp nodig heeft bij zijn/haar persoonlijke verzorging en /of uitvoeren van elementaire 
huishoudelijke taken. 
 
Artikel 2: Voorwaarden 
Voorwaarden opgelegd aan de zorgbehoevende: 
- is minstens 65 jaar. 
- is, volgens het bevolkings- of vreemdelingenregister, ingeschreven op hetzelfde adres als de 
aanvrager-mantelzorger gedurende een onafgebroken periode van drie maanden vóór de aanvraag. 
- verblijft thuis en niet in een instelling of bejaardentehuis, tenzij voor een kort verblijf van maximaal 
drie opeenvolgende maanden. 
- de graad van zorgbehoevendheid die blijkt uit één van volgende medische attesten: 
  o bewijs van toekenning van zorgverzekering; 
  o min. 12 punten toegekend op de medisch- sociale schaal bij attest van FOD Sociale 
  zekerheid (bij aanvraag THAB); 
  o een score 35 op de BEL- profielschaal volgens attest van een dienst gezinszorg;  
  min. 35 punten verkregen op BEL-foto opgemaakt door eigen sociale dienst indien de 
  zorgbehoevende niet of nog niet beschikt over vorige attesten. 

Vanaf 01.06.2021 vervalt de opmaak van de BEL-score op papier en maken we gebruik van 
de BelRAIscreener. Bij een nieuwe aanvraag vanaf 01.06.2021 moet er een minimum van 13 
punten zijn op de gehele BelRAI-screener of een minimum van 6 punten op de ADL- en IADL-
modules van de screener (Activiteiten Dagelijks Leven en Instrumentele Activiteiten Dagelijks 
Leven) om rechten te openen op de toekenning voor de zorgverzekering en bijgevolg de 
mantelzorgpremie van OCMW Berlaar. De toegekende scores van de BEL-profielschaal van 
voor 01.06.2021 blijven geldig tot er een opmaak van een nieuwe score vereist is. 
 

Voorwaarden opgelegd aan de aanvrager-mantelzorger: 
- een aanvrager-mantelzorger is ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Berlaar 
en draagt onbezoldigd zorg voor één of meerdere inwonende zorgbehoevenden. 
- een aanvrager-mantelzorger is verplicht elke wijziging in voornoemde voorwaarden, bijv. langdurige 
opname van zorgbehoevende, van meer dan drie opeenvolgende maanden binnen één maand aan het 
OCMW mee te delen. De toelage voor de maand volgend op het moment van de wijziging wordt 
stopgezet. 
 
Indien men weet heeft dat betrokkene niet terug naar huis gaat, wordt de toelage volgend op de 
maand van wijziging, stopgezet (opname rusthuis of kortverblijf met aansluitend rusthuisopname of 
…). Indien er onduidelijkheid bestaat of betrokkene al dan niet terug naar huis gaat na een 
ziekenhuisopname, kan de mantelzorgpremie tot maximaal drie opeenvolgende maanden na wijziging 
uitbetaald worden. Nadien wordt deze stopgezet. 
- een aanvrager-mantelzorger kan niet in de hoedanigheid van zorgbehoevende recht geven op 
de mantelzorgpremie. 



 
 
Artikel 3: Bedrag premie en indexatie 
De mantelzorgpremie bedraagt 35 euro per zorgbehoevende per maand. 
 
Deze   toelage   wordt   jaarlijks   op   1   januari   aangepast   op   basis   van   de evolutie   van   de   
afgevlakte gezondheidsindex  en  wel  als  volgt:  elk  bedrag  wordt  vermenigvuldigd  met  een  factor  
met  in  de  teller  de afgevlakte  gezondheidsindex  die  van  toepassing  was  op  1  november  van  het  
jaar  dat  voorafgaat  aan  het  jaar waarin het bedrag wordt gewijzigd, en met in de noemer de 
afgevlakte gezondheidsindex die van toepassing was op 1 november van het jaar dat voorafgaat aan 
de vaststelling van het vigerende bedrag. Het zo verkregen getal wordt afgerond op de hogere halve 
euro 
 
Artikel 4: Aanvraagprocedure 
De aanvraag mantelzorgpremie gebeurt bij de sociale dienst van het OCMW met een 
aanvraagformulier. 
 
De aanvraag is volledig wanneer: 
- de aanvrager mantelzorger het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld en ondertekend én 
- het medische attest cfr. art.3 bij het aanvraagformulier is gevoegd 
De sociale dienst onderzoekt de aanvraag. Elke beslissing wordt binnen de 30 dagen voorgelegd aan 
het bijzonder comité voor de sociale dienst welke naderhand zijn beslissing zal meedelen aan 
betrokkene door middel van een kennisgevingsbrief. 
Het recht op een toelage zal ingaan vanaf de eerste van de maand volgend op de aanvraag. Ingeval 
van overlijden of een opname in het rusthuis zal de toelage volgend op de maand van het overlijden 
of de opname in het rusthuis worden stopgezet. 
 
Artikel 5: Terugvordering premie 
Elke ten onrechte genoten toelage zal teruggevorderd worden vanaf de datum van uitbetaling. 
 
Artikel 6: Klachtenprocedure 
Indien je niet akkoord gaat met een beslissing, kan je beroep doen op de klachtenprocedure. Je kan 
een klachtenformulier bekomen aan het onthaal van het gemeentehuis. Je kan ook het formulier 
terugvinden op de website (https://www.berlaar.be/meldingen-en-klachten) en nadien ingevuld en 
ondertekend bezorgen aan het onthaal. 
 
Artikel 7: Bijzondere voorwaarde 
De gebruiker verklaart zich akkoord met de bepalingen van dit reglement. 
 
Artikel 8: Bekendmaking 
Dit reglement treedt in werking overeenkomstig artikel 285 en 286 van het decreet lokaal bestuur van 
22 december 2017. 
 
Goedgekeurd door de raad voor maatschappelijk welzijn in de zitting van 20 december 2022. 
 
Anja Neels,     Walter Horemans, 
De algemeen directeur     De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn 
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