PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Arrondissement LEUVEN

UITTREKSEL UIT HET REGISTER DER BERAADSLAGINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD

Zitting van 26 maart 2019
Aanwezig: Frank Stevens - voorzitter
Gino Debroux - burgemeester
Gary Peeters, Saartje Ieven, Lore Fourie, Eddy Vandenbosch, Gerty Lintermans - schepenen
Johan Cans, Didier Reynaerts, Kris Colsoul, Mark Keppens, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Bart J. De
Vos, Greta Vanermen, Leon Ignoul, Joeri Roosen, Dirk Schampaert, Jeanine Smets, Carla Reynaerts, Jan
Brouckmans, Peter Kaspers, Inge Bollen, Pascale Conard - raadsleden
Kitty Bottu - algemeen directeur
Afwezig: Iris Vander Schelde - raadslid

PUNT 19B - WELZIJN - SOCIALE AANGELEGENHEDEN - REGLEMENT OVER DE
TOEKENNING VAN DE GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE - AANPASSING GOEDKEURING
DE RAAD,
Gelet op de bepalingen van het decreet over het lokaal bestuur;
Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 september 2017 waarbij het aangepaste
reglement over de toekenning van de gemeentelijke mantelzorgpremie werd
goedgekeurd;
Gelet op ons besluit van heden waarbij de aangepaste subsidieovereenkomst tussen de
stad Landen en de vzw Landen Leeft werd goedgekeurd;
Overwegende dat ingevolge wijzigingen aan voornoemde subsidieovereenkomst het
reglement over de toekenning van de gemeentelijke mantelzorgpremie eveneens moet
worden aangepast om de eenvormigheid te bewaren;
Gelet op de voorgestelde wijzigingen in vernoemd reglement:
ARTIKEL 5 – PROCEDURE
8° Op basis van het totaalbedrag van de lijst, vermeld in punt 7°, betaalt de dienst
Financiën een het totaalbedrag van de nominatieve lijst zorgcheques uit aan de vzw
Landen Leeft. Dit bedrag wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende
lijst uitbetaald op het bankrekeningnummer BE82 1030 3300 9168 van de vzw.
9° Jaarlijks en ten laatste op 15 januari bezorgt de vzw Landen Leeft een overzicht en alle
nodige verantwoordingsstukken waaruit het aantal en het bedrag van de door de vzw
geïnde zorgcheques blijkt.
10° Indien zou blijken dat het verschil tussen de geraamde uitgaven en de werkelijke
uitgaven groter is dan 1.500,00 EUR, zal de dienst Financiën elk bedrag boven 1.500,00
EUR van de vzw terugvorderen. Vzw Landen Leeft zal dit bedrag binnen de 30 dagen na
terugvordering op de rekening storten van de stad Landen met als mededeling
‘terugvordering zorgcheques’.
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 12 maart 2019;
Aangenomen met 13 stemmen voor en 11 stemmen tegen;
Hebben voor gestemd: Gino Debroux, Gary Peeters, Saartje Ieven, Lore Fourie, Eddy
Vandenbosch, Gerty Lintermans, Kris Colsoul, Josseline Pansaerts, Marc Richelle, Joeri
Roosen, Jeanine Smets, Jan Brouckmans en Frank Stevens;
Hebben tegen gestemd: Mark Keppens en Carla Reynaerts;
Hebben zich onthouden: Johan Cans, Didier Reynaerts, Bart J. De Vos, Greta Vanermen,
Leon Ignoul, Dirk Schampaert, Peter Kaspers, Inge Bollen, Pascale Conard
BESLUIT:
Artikel 1. Met ingang van 01 april 2019 het aangepaste reglement over de toekenning
van de gemeentelijke mantelzorgpremie goed te keuren.
REGLEMENT OVER DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE
ARTIKEL 1 - VERLENING VAN DE MANTELZORGPREMIE
Binnen de voorziene kredieten van het budget, en onder de hierna vernoemde voorwaarden, wordt
er jaarlijks een mantelzorgpremie toegekend aan personen, die instaan voor de thuiszorg van een
zorgbehoevende inwoner van de stad Landen.
Artikel 2 - DEFINITIES
1° Zorgbehoevende persoon of gebruiker: iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde
nood een beroep doet op thuis- en mantelzorg, ongeacht de leeftijd;
2° 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;
3° Mantelzorger: een meerderjarig natuurlijk persoon die op geregelde basis en op een nietberoepsmatige wijze aanvullende zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn
eigen omgeving vanuit een affectieve/sociale relatie die hij met deze persoon heeft;
4° Mantelzorg: alle 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/sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon;
5° Mantelzorgattest: een document van de Vlaamse zorgkas waaruit blijkt voor welke periode
een vergoeding per maand uitbetaald wordt voor niet-medische kosten van mantel- en
thuiszorg;
6° Inwoner van de stad Landen: elke persoon die minstens één maand, voorafgaand aan de
datum van de aanvraag, ingeschreven is in het bevolkingsregister of het
vreemdelingenregister van de stad Landen en er effectief woont.
Artikel 3 - BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE ZORGBEHOEVENDE PERSOON
1° De persoon moet inwoner zijn van de stad Landen en zorgbehoevend zijn.
2° De zorgbehoevende moet bewijzen dat hij een mantelzorgpremie van de Vlaamse
Zorgverzekering ontving in het jaar dat de aanvraag vooraf ging.
3° De zorgbehoevendheid wordt bewezen door de afgifte van een mantelzorgattest.
4° De zorgbehoevende verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of inwonend)
en maakt al dan niet gebruik van thuiszorgvoorzieningen die gericht zijn op de
ondersteuning van de thuiszorg.
Artikel 4 - BEPALING MET BETREKKING TOT DE MANTELZORGER
1° De premie wordt toegekend aan mantelzorgers die minimum 18 jaar zijn en woonachtig zijn
op het grondgebied van de stad Landen.
2° Er kunnen meerdere mantelzorgers per zorgbehoevende een premie ontvangen. De tijd
die zij per maand investeren in de verzorging van de zorgbehoevende moet procentueel
worden vastgelegd. De maandelijkse premie zal verdeeld worden pro rata van dit
percentage.
3° Een mantelzorger heeft recht op een premie voor iedere maand dat hij effectief zorg droeg
voor de aanvragende zorgbehoevende.
4° Een mantelzorger mag zelf geen uitkeringen als “zwaar zorgbehoevende persoon”
ontvangen.
Artikel 5 - PROCEDURE
1° De aanvraag voor de mantelzorgpremie gebeurt door de zorgbehoevende of zijn
vertegenwoordiger aan de hand van een standaarddocument dat aangevraagd kan worden
bij de dienst Welzijn van de stad Landen.
2° De zorgbehoevende of zijn vertegenwoordiger kan de premie aanvragen door het
ondertekende aanvraagformulier aan de dienst Welzijn te bezorgen.
3° De zorgbehoevende of zijn vertegenwoordiger bezorgt de dienst Welzijn een bewijsstuk
waaruit blijkt dat hij in het jaar dat de aanvraag vooraf ging, uitkeringen ontving voor niet
medische kosten in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering. De mogelijke
bewijsstukken zijn een attest of verklaring van de mutualiteit of zorgkas of een overzicht
van vernoemde uitbetalingen aan de hand van bankafschriften.
4° De mantelzorgers kunnen een zorgcheque ontvangen voor het aantal maanden dat zij
verzorgende taken uitvoerden in het jaar dat aan de aanvraag vooraf ging.
5° De aanvraag wordt gericht aan de stad Landen, dienst Welzijn, afdeling Sociale
Aangelegenheden, tussen 1 januari en 1 maart van het jaar volgend op de geleverde
prestaties. De dienst Welzijn gaat na of aan alle voorwaarden is voldaan.
6° De premie wordt eenmaal per jaar uitgereikt door de dienst Welzijn in de vorm van een
cadeaucheque, zorgcheque genaamd. Deze cheques kunnen enkel besteed worden bij de
deelnemende lokale handelaars en horecazaken. Hun deelname aan deze actie wordt
kenbaar gemaakt via aanplakking van een sticker aan het uitstalraam. De zorgcheques
bevatten minstens volgende gegevens:
(a) naam
(b) bedrag
(c) uiterste gebruiksdatum: 30 september van het jaar van uitgifte
(d) uiterste factuurdatum: 31 december van het jaar van uitgifte.
7° Jaarlijks en ten laatste op 15 april bezorgt de dienst Welzijn een nominatieve lijst van
toegekende zorgcheques aan de dienst Financiën, waarbij het bedrag van iedere
zorgcheque afzonderlijk vermeld wordt.
8° Op basis van het totaalbedrag van de lijst, vermeld in punt 7°, betaalt de dienst Financiën
een het totaalbedrag van de nominatieve lijst zorgcheques uit aan de vzw Landen Leeft.
Dit bedrag wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van de desbetreffende lijst uitbetaald
op het bankrekeningnummer BE82 1030 3300 9168 van de vzw.
9° Jaarlijks en ten laatste op 15 januari bezorgt de vzw Landen Leeft een overzicht en alle
nodige verantwoordingsstukken waaruit het aantal en het bedrag van de door de vzw
geïnde zorgcheques blijkt.

10° Indien zou blijken dat het verschil tussen de geraamde uitgaven en de werkelijke uitgaven
groter is dan 1.500,00 EUR, zal de dienst Financiën elk bedrag boven 1.500,00 EUR van
de vzw terugvorderen. Vzw Landen Leeft zal dit bedrag binnen de 30 dagen na
terugvordering op de rekening storten van de stad Landen met als mededeling
‘terugvordering zorgcheques’.
Artikel 6 - DE GEMEENTELIJKE MANTELZORGPREMIE
1° De mantelzorgpremie bedraagt 5,00 EUR per maand, per zorgbehoevende persoon.
2° De zorgbehoevende moet zijn aanvraag jaarlijks hernieuwen door afgifte van een nieuw
aanvraagformulier en een bewijs van uitbetaling door de Vlaamse Zorgverzekering, zijnde
een attest of verklaring van de zorgkas of mutualiteit of een overzicht via bankafschriften.
3° Het recht op de mantelzorgpremie vervalt door:
a. het overlijden van één van de partijen - het recht vervalt op de eerste dag van de
maand volgend op het overlijden;
b. een ziekenhuisopname van minimum 4 weken of opname in een rust- of
verzorgingstehuis - een ontslagattest heropent het recht op de mantelzorgpremie.
c. het niet voldoen aan de voorwaarden door één of beide partijen, waarbij de premie
op ieder moment kan worden teruggevorderd.

Art. 2. Alle voorgaande reglementen omtrent deze aangelegenheid met ingang van 01
april 2019 op te heffen.
Namens de raad:

Kitty BOTTU
algemeen directeur

Frank STEVENS
voorzitter

