
 

 

Thuiszorgpremie. 
 

  

Artikel 1. Er wordt voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 een toelage toegekend 

aan de inwoners van de gemeente die hun zorgbehoevende inwonende 

ouder, grootouder of familielid  in bloed- of aanverwantschap tot en met de 

tweede graad of in gewezen aanverwantschap tot en met de tweede graad 

verzorgen. 

 

Artikel 2. Er wordt verstaan onder: 

Ouderwordend en zorgbehoevend: alle personen van minstens 70 jaar die 

door ziekte, ongeval, handicap of ouderdom niet meer in staat zijn zichzelf te 

verzorgen en de elementaire huishoudelijke taken te verrichten waardoor 

blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk is. 

De hulpbehoevendheid van de bejaarde(n) dient bewezen te worden door 

een doktersattest of door een FOD attest met de erkenning van een 

handicap, of door middel van een attest van de zorgkas waaruit blijkt dat de 

oudere  de mantelzorgpremie ontvangt.  Het gemeentebestuur kan een 

controlearts sturen. Bij eventuele conflictsituatie is het oordeel van de 

controlearts bindend. 

Vanaf de leeftijd van 80 jaar dienen er geen bewijzen van 

zorgbehoevendheid te worden aangetoond. 

Inwonend en verblijvend: de persoon voor wie de toelage wordt 

aangevraagd moet op hetzelfde adres ingeschreven zijn en verblijven als de 

aanvrager (dit moet blijken uit een samenstelling van gezin afgeleverd door 

de Dienst Bevolking van Sint-Pieters-Leeuw.) 

Het gemeentebestuur kan een wijkagent sturen voor eventuele controle.  

 

Artikel 3. De toelage bedraagt € 200 per 6 maanden indien slechts één 

ouder/grootouder of familielid tot en met de tweede graad wordt verzorgd.   

Zij bedraagt € 300 per 6 maanden  indien beide ouders/grootouders/twee 

familieleden tot en met de tweede graad worden verzorgd.   

De toelage wordt twee keer per jaar, een keer in het voorjaar, en een keer in 

het najaar, uitbetaald. Ten onrechte betaalde toelagen worden 

teruggevorderd.  

 

Artikel 4. De toelage dient aangevraagd te worden bij het College van Burgemeester 

en Schepenen.  De aanvrager dient het bewijs  te leveren dat aan de 

voorwaarden zoals bepaald in artikel 2 voldaan is. 

 

Artikel 5. De aanvrager is gehouden het College van Burgemeester en Schepenen 

onmiddellijk in te lichten omtrent wijzigingen die een invloed hebben op de 

toekenning van de gemeentelijke toelage. 

 

Artikel 6. De toelage, verhoogd met de wettelijke interesten vanaf de dag van 

uitbetaling, kan worden teruggevorderd indien de aanvrager een onjuiste 

en/of onvolledige aanvraag en/of stukken heeft ingediend. 

 

Artikel 7. Huidig reglement heft alle vorige reglementen betreffende hetzelfde 

onderwerp op. 
 


