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Samenstelling: 

 

 
Aanwezig: 
de heer Siebe Ruykens; de heer Luc Deconinck; de heer Bart Keymolen; de heer Jan 

Desmeth; de heer Gunther Coppens; mevrouw An Speeckaert; de heer Herwig Smeets; 

de heer Paul Defranc; mevrouw Marleen De Kegel; de heer Jean Cornand; mevrouw 

Kathleen D'Herde; de heer Wim Peeters; de heer Georgios Karamanis; mevrouw Lydie De  

Smet; de heer Eddy Longeval; de heer Michel Miedzinski; de heer Guy Jonville; mevrouw  

Nicole Billens; de heer Gust Crabbe; de heer Raimondo Palermo; de heer Godefroid 

Pirsoul; mevrouw Ann De Ridder; de heer Brahim Harfaoui; de heer Olivier Huygens; 

mevrouw Natacha Martel; mevrouw Veerle Seré; de heer Jeroen Tiebout; mevrouw Betty 

Willems; de heer Jeroen Steeman; de heer Walter Vastiau 

 

Afwezig: 
mevrouw Aurore Vanden Meersche 

 
Verontschuldigd: 
mevrouw Annie Mathieu 

 
Beschrijving 

 
 

Aanleiding en motivering 

In het najaar waren er verschillende overlegmomenten tussen de financiële dienst, het 

Sociaal Huis en de dienst Welzijn om een ontwerp van reglement ‘Leeuwse Zorgpremie’ 

uit te werken. 

 

Hier werden de volgende uitgangspunten vastgelegd: 

- zorgpremies zijn in eerste instantie de bevoegdheid van de Vlaamse Overheid. Als 

lokale overheid willen we echter een duwtje in de rug geven, door aanvullend een 

Leeuwse zorgpremie toe te kennen aan mantelzorgers. De lokale overheid zal zelf niet 

opnieuw een tweede diepgaand onderzoek voeren en vertrekt van het feit dat “als men 

vanuit Vlaanderen één of andere vorm van premie of verhoogde toelage ontvangt als 

mantelzorger, het onderzoek gebeurt is en men dan ook beroep kan doen op de 

Leeuwse zorgpremie voor zover mantelzorger en zorgbehoevenden effectief op 

hetzelfde adres zijn gedomicilieerd; 

- één premie voor alle Leeuwse mantelzorgers; 

- de leeftijd van de zorgbehoevende is niet belangrijk, de zorgbehoevendheid primeert; 

- mantelzorg kan ook voor partners / samenwonenden / gehuwden;-  mantelzorgers en 

zorgbehoevende zijn op hetzelfde adres gedomicilieerd. 

 

Dit resulteerde in een reglement' Leeuwse Zorgpremie'. 

 



Mevrouw Natacha Martel, Groen, dient een amendement in luidend als volgt: 

"Wij juichen uiteraard toe dat de gemeente zorgbehoevende en mantelzorgers extra wil 

helpen door een kleine financiële ondersteuning.  Wij zijn willen uiteraard de Leeuwe 

mantelzorg premie steunen.  Wij vragen wel om een kleine aanpassing. De voorwaarden 

om de premie te bekomen zijn volgens ons reeds restrictief genoeg om misbruiken te 

voorkomen. Het is echter wel mogelijk dat zorgbehoevende en mantelzorger omwille van 

administratieve reden niet op het zelfde adres gedomicilieerd zijn terwijl er toch effectief 

aan alle andere voorwaarden wordt voldaan. Wij vragen dus om deze voorwaarde te 

schrappen zodat het beperkt aantal mensen die in deze situatie verkeerd en toch 

kwaliteitsvolle zorg bieden niet uit de boot zouden vallen. 

Artikel 3: Om van de Leeuwse zorgpremie te kunnen genieten, moet men aan hierna 

vermelde voorwaarden beantwoorden: 

De mantelzorg moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

-de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op geregelde tijdstippen bezig met de 

mantelzorg; - de mantelzorg moet op een kwaliteitsvolle manier gebeuren. 

De zorgbehoevende moet:  

- gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw; - zorgbehoevend zijn: hij 

/zij is niet meer in staat om voor zichzelf te zorgen;  - de verminderde of onbestaande 

zelfredzaamheid is langdurig en wordt verondersteld indien aan een van onderstaande 

criteria is voldaan:  o De zorgbehoevende heeft recht op een uitkering van de Vlaamse 

Zorgkas waar hij of zij bij aangesloten is en levert hiervan het bewijs; o de 

zorgbehoevende heeft een zorgtoeslag in het kader van het groeipakket en levert hiervan 

het bewijs; o de zorgbehoevende heeft een persoonsvolgend budget en levert hiervan 

het bewijs; o de zorgbehoevende heeft een basisondersteuningsbudget of zorgbudget 

voor mensen met een handicap en levert hiervan het bewijs; o de zorgbehoevende heeft 

een persoonlijke-assistentiebudget en levert hiervan het bewijs. 

- thuis verblijven en dus niet opgenomen zijn in een residentiële instelling, 

woonzorgcentrum of ziekenhuis. 

De mantelzorger moet: 

- op 1 januari van het jaar waarin de Leeuwse zorgpremie wordt aangevraagd, 

gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw." 

 

Juridische gronden 

Gemeenteraadsbeslissing 'thuiszorgpremie' van 19 december 2013. 

Gemeenteraadsbeslissing 'sociaal pedagogische toelage' van 19 december 2013. 

Meerjarenplan 2020 - 2025 gemeente Sint-Pieters-Leeuw: 2.1. de zelfredzaamheid en 

het sociaal netwerk van kwetsbare personen versterken. 

 

Regelgeving: bevoegdheid 

Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, latere wijzigingen en 

uitvoeringsbesluiten 

 
Financiële en beleidsinformatie 

 
 

Financiële informatie 

Er werden reeds budgetten voorzien voor de uitbetaling van premies. Indien deze 

ontoereikend zouden zijn, dan zullen de nodige aanpassingen voorzien worden bij een 

aanpassing van het meerjarenplan, 

 

Advies 

 
 

Visum financieel directeur  

Gunstig advies 

Bijlage(n) bij dit advies: 



Stemming op het besluit 

 
Stemming over het amendement: 

Met 3 stemmen voor (Natacha Martel, Jeroen Steeman, Guy Jonville), 26 stemmen tegen  

(Luc Deconinck, Jan Desmeth, Gunther Coppens, Herwig Smeets, Marleen De Kegel,  

Nicole Billens, Gust Crabbe, Olivier Huygens, Veerle Seré, Jeroen Tiebout, Betty  

Willems, Bart Keymolen, An Speeckaert, Paul Defranc, Siebe Ruykens, Wim Peeters, Ann  

De Ridder, Brahim Harfaoui, Jean Cornand, Georgios Karamanis, Lydie De Smet, Michel  

Miedzinski, Raimondo Palermo, Godefroid Pirsoul, Eddy Longeval, Kathleen D’Herde)  

 

Het amendement is verworpen. 

 

Stemming over het ontwerpbesluit: 

De gemeenteraad keurt eenparig het volgende besluit goed. 

 

Besluit 

 
Artikel 1 

De gemeenteraad keurt het reglement 'Leeuwse Zorgpremie' goed. 

 
Bijlagen 

 
1. Leeuwse zorgpremie.pdf 



 

Leeuwse Zorgpremie.    

  

 Artikel 1:   

  

Er wordt voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 een ‘Leeuwse 

Zorgpremie’ toegekend aan de mantelzorger, gedomicilieerd in de 

gemeente Sint-Pieters-Leeuw, die hun zorgbehoevend, inwonend, familielid, 

partner, vriend of kennis verzorgen.  

Artikel 2:  

  

Er wordt verstaan onder:  

  

  

Zorgbehoevende: iemand, ongeacht zijn of haar leeftijd,  die op hetzelfde 

adres gedomicilieerd is als de mantelzorger, er daadwerkelijk verblijft en 

niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen.   

  

  

Mantelzorger: iemand die langdurig en onbezoldigd voor een langdurig 

zieke, persoon met een beperking of hulpbehoevende partner, ouder, kind 

of ander familielid of kennis zorgt. De persoon in kwestie is geen 

beroepsmatige hulpverlener, maar geeft zorg omdat hij/zij een persoonlijke 

band heeft met degene voor wij hij/zij zorgt.  

Artikel 3:  

  

Om van de Leeuwse zorgpremie te kunnen genieten, moet men aan hierna 

vermelde voorwaarden beantwoorden:  

  

  

  

De mantelzorg moet voldoen aan de volgende voorwaarden:  

- de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op geregelde tijdstippen 

bezig met de mantelzorg;  

- de mantelzorg moet op een kwaliteitsvolle manier gebeuren.  

De zorgbehoevende moet:  

  

- gedomicilieerd zijn in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw;  

- zorgbehoevend zijn: hij /zij is niet meer in staat om voor zichzelf te 

zorgen;   

- de verminderde of onbestaande zelfredzaamheid is langdurig en wordt 

verondersteld indien aan een van onderstaande criteria is voldaan:   

o De zorgbehoevende heeft recht op een uitkering van de Vlaamse 

Zorgkas waar hij of zij bij aangesloten is en levert hiervan het 

bewijs;  

o de zorgbehoevende heeft een zorgtoeslag in het kader van het 

groeipakket en levert hiervan het bewijs;  

o de zorgbehoevende heeft een persoonsvolgend budget en levert 

hiervan het bewijs;  

o de zorgbehoevende heeft een basisondersteuningsbudget of 

zorgbudget voor mensen met een handicap en levert hiervan het 

bewijs; o de zorgbehoevende heeft een persoonlijke-

assistentiebudget en levert hiervan het bewijs. 

- thuis verblijven en dus niet opgenomen zijn in een residentiële 

instelling, woonzorgcentrum of ziekenhuis.  

  

De mantelzorger moet:  

  

- op 1 januari van het jaar waarin de Leeuwse zorgpremie wordt 

aangevraagd, gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres als de 

zorgbehoevende in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw;  

- minstens 18 jaar zijn.  



 

Artikel 4:  

  

De toelage bedraagt € 275 per jaar per zorgbehoevende. De toelage wordt 

één keer in het jaar uitbetaald aan de mantelzorger.  

Artikel 5:  

  

De Leeuwse Zorgpremie moet worden aangevraagd door middel van een 

daartoe beschikbaar gesteld aanvraagformulier. De aanvrager moet het 

bewijs leveren dat aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 2 is 

voldaan.    

Artikel 6:   

  

De aanvrager moet het lokaal bestuur onmiddellijk inlichten over 

wijzigingen die een invloed hebben op de toekenning van de Leeuwse 

Zorgpremie.  

Artikel 7:  

  

De toelage, verhoogd met de wettelijke intresten vanaf de dag van de 

uitbetaling, kan worden teruggevorderd, als de aanvrager een moedwillig 

onjuiste aanvraag en/of stukken heeft ingediend.   

Artikel 8:  

  

De aanvragen voor de Leeuwse Zorgpremie worden voor 30 september van 

het kalenderjaar ingediend.   

Artikel 9:   Het lokaal bestuur kan steekproeven uitvoeren om vast te stellen of de 

zorgbehoevende en de mantelzorger aan alle in dit reglement gestelde 

voorwaarden voldoen.  

  

Artikel 10:  Dit reglement treedt in werking op 1 april 2020.   

 

Versie: 20.01.2020  

  

 

 

Aldus beslist in bovenvermelde zitting, 

Namens de gemeenteraad  

 

 

 

 

 

algemeen directeur 

Walter Vastiau 

voorzitter 

Siebe Ruykens 
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