
 

 

 

 

Dienst ondersteuning welzijn 

03 778 37 27 

welzijnshuis@sint-niklaas.be 

 

Aanvraagformulier stedelijke mantelzorgpremie 

Inwonende ouderen 

 

Formulier in te vullen door de mantelzorger, persoon die bij zich thuis een zwaar 

zorgbehoevende oudere van minstens 65 jaar verzorgt 

 

Gegevens van de mantelzorger/aanvrager 

 

Naam en voornaam mantelzorger_____________________________________________________________  
 

Geboortedatum _______________________________________________________________________________  

 

Naam en voornaam partner ___________________________________________________________________  
 

Geboortedatum _______________________________________________________________________________  

 

Adres _________________________________________________________________________________________  

 

Telefoonnummer _____________________________________________________________________________  

 

Bankrekeningnummer IBAN BE _______________________________________________________________  

 

 

Verwantschap/relatie met de zorgbehoevende (kruis aan): 

 

� vader  � moeder � broer  � zus 

� oom  � tante  � neef  � nicht 

� andere ________________________ 
 

 

Naam, voornaam en geboortedatum kinderen ten laste 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Naam, voornaam en geboortedatum van iedere persoon met een beperking van minstens 66% die deel uitmaakt van 

het gezin (niet de inwonende oudere): 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Gegevens van de inwonende oudere 

 

Naam en voornaam: __________________________________________________________________________  

 

Geboortedatum: ______________________________________________________________________________  

 

Datum opname in het gezin: __________________________________________________________________  

 

 

 

Datum:  ______________________  

Handtekening mantelzorger: 

 

 

 

De stad Sint-Niklaas, verantwoordelijke voor de verwerking, verwerkt uw personengegevens voor 

doelstellingen van intern beheer, met name de vlotte behandeling van uw aangifte, verzoek, melding of 

klacht en ook voor het opmaken van anonieme statistieken. Als blijkt dat het voor de behandeling ervan 

noodzakelijk is, kunnen bepaalde gegevens aan derden worden meegedeeld. U hebt recht op inzage en, 

in voorkomend geval, verbetering van uw persoonsgegevens. Aanvullende inlichtingen kan u bekomen bij 

het stadsbestuur van Sint-Niklaas. 

 

 

 

Bij te voegen attesten  

 

(artikel 8 van het stedelijk reglement) 

 

• een attest van indicatiestelling (BEL-foto), afgeleverd door een erkende indicatiesteller 

van de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid 

blijkt, of een bewijs dat de zorgbehoevende persoon recht heeft/recht zal hebben op de 

Vlaamse Zorgverzekering met vermelding van de erkenningsperiode; 

• een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd 

door de Federale Overheidsdienst Financiën, afgeleverd in het verzorgingsjaar;(2015-

2016) 

Als alleenstaande mantelzorger: een netto belastbaar inkomen hebben dat niet groter is 

dan 32591.28  EUR op jaarbasis. 

Als gehuwde of samenwonende mantelzorger: een gezamenlijk netto belastbaar 

inkomen hebben dat niet groter is dan 38.415,86 EUR. 

• een uittreksel uit de bevolkingsregisters van de woonplaats van de aanvrager waaruit de 

domiciliëring en de samenstelling van het gezin van de aanvrager blijken; het uittreksel 

wordt door de sociale dienst opgevraagd bij de dienst bevolking. 

• Een kopie van het attest van de FOD Sociale zekerheid (verminderde zelfredzaamheid 

van minimum 9 punten of invaliditeit van 66 %) 

 

Indienen van de aanvraag 

De aanvraag wordt ingediend tussen 1 januari en 28 februari 2018. 


