
  welzijnshuis 

 

Dienst ondersteuning welzijn 

03 778 37 27 

mantelzorgpremie@sint-niklaas.be 

 

Aanvraagformulier stedelijke mantelzorgpremie  

Inwonende ouderen 

 

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

zware zorgbehoefte van minstens 65 jaar verzorgt 

 

Gegevens van de mantelzorger/aanvrager 

 

Naam en voornaam mantelzorger_____________________________________________________________  
 

Rijksregisternummer mantelzorger: ____________________________________________________________ 
 

 

Naam en voornaam partner (indien van toepassing) __________________________________________  

 

Adres _________________________________________________________________________________________  

 

Telefoonnummer _____________________________________________________________________________  

 

Bankrekeningnummer mantelzorger: IBAN BE ________________________________________________  

 

Verwantschap/relatie met de oudere met een zware zorgbehoefte (kruis aan): 

 

� vader  � moeder � broer  � zus 

� oom  � tante  � neef  � nicht 

� andere ________________________ 
 

 

Gegevens van de inwonende oudere 

 

Naam en voornaam: __________________________________________________________________________  

 

Rijksregisternummer: _________________________________________________________________________  

 

De inwonende oudere maakt deel uit van het gezin sinds (datum): ___________________________  

 

Ik geef toestemming aan de medewerkers van het welzijnshuis om mijn domiciliëring en recht 

op Verhoogde Tegemoetkoming na te gaan bij de bevoegde diensten. 

 

Datum en handtekening mantelzorger:  

 

 



 

 

Bij te voegen attesten  

 

• een attest van indicatiestelling, afgeleverd door een erkende indicatiesteller, waaruit de 

toegekende score van zorgbehoefte blijkt, of een bewijs dat de persoon met 

zorgbehoefte recht heeft/recht zal hebben op het Vlaamse zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden voor mantel- en thuiszorg met vermelding van de erkenningsperiode; 

• een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager en zijn/haar 

partner, afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Financiën, afgeleverd in het 

verzorgingsjaar (inkomsten 2020-aanslagjaar 2021); of een attest dat aantoont dat je en 

je partner recht hebben op Verhoogde Tegemoetkoming (VT)*. 

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

de domiciliëring en de samenstelling van het gezin van de aanvrager blijken. 

 

*Je kan via dit aanvraagformulier toestemming geven aan de medewerkers van het welzijnshuis 

om je recht op VT en/of je domiciliëring na te gaan bij de bevoegde diensten. 

 

Indienen van de aanvraag 

 

De aanvraag kan heel het jaar 2023 ingediend worden: 

 

Welzijnshuis 

Abingdonstraat 99 

9100 Sint-Niklaas 

mantelzorgpremie@sint-niklaas.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uw gegevens worden niet langer als nodig bijgehouden, rekening houdend met de wettelijke bewaartermijnen 

en de archiefwet, en verwerkt conform de Europese privacywetgeving (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, EU 2016/679) en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Meer informatie is terug te vinden in onze 

privacyverklaring op www.sint-niklaas.be/privacy 


