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Meer informatie (/#?_translate=nl)

Mijn Laakdal

 (/aanmelden)

 Home (/) ● Welzijn (/welzijn) ● Sociale Dienstverlening (/sociale-dienstverlening-overzicht) ● Financiële hulp (/financiele-hulpverlening)
● Premies (/premies) ● Mantelzorgpremie

Wij blijven onze dienstverlening op afspraak aanbieden. Maar wist je dat je heel wat akten, attesten…

Mantelzorgpremie
online kan aanvragen? Je vindt dit terug onder de A-Z gids. “O” betekent dat online aanvragen mogelijk
is.
Heb je een afspraak in het gemeentehuis, vergeet je mondmasker niet!
Wat?
Heb je een afspraak maar kan je onverwachts toch niet komen, geef ons even een seintje: 013 67 01 10.
Laakdal wil een financiële waardering geven aan mantelzorgers die door hun vrijwillige inzet een grote bijdrage leveren aan een
warme
en solidaire
samenleving.
Vanaf 1 januari 2020ofkan
dan ook m.b.t.
in Laakdal
een mantelzorgpremie
aangevraagd worden. De
Vragen
over corona?
www.corona-virus.be
specifiek
Laakdal:
corona@laakdal.be.
mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald. De mantelzorgpremie wordt uitbetaald aan de
zorgbehoevende en dit als waardering van de inzet van zijn/haar mantelzorger(s). Deze premie vervangt tevens de sociaalpedagogische toelage vanaf 1 januari 2020.

Voor wie?
Voor elke inwoner die zorgbehoevend is en aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden
 Als je jonger bent dan 21 jaar moet je beschikken over een attest van verhoogde kinderbijslag omwille van een handicap OF
een attest van minstens 4 punten in pijler 1 of 6 punten in de drie pijlers samen ( attest via FOD Sociale zekerheid of Kind &
Gezin).
 Vanaf de leeftijd van 21 jaar moet je beschikken over een attest van erkenning van handicap van minstens 12 punten op het
criterium vermindering van de zelfredzaamheid afgeleverd door de FOD Sociale Zekerheid.
 In beide gevallen moet je op datum van de aanvraag in Laakdal verblijven EN er minstens 1 jaar gedomicilieerd zijn. Je moet
ook op regelmatige basis ondersteuning krijgen in je thuissituatie door één of meer mantelzorgers.

Procedure

Lees

Je vraagt de mantelzorgpremie jaarlijks aan uiterlijk op 31 december bij de sociale dienst via het hiervoor bedoelde
aanvraagformulier (/mantelzorgpremie-aanvraagformulier).

Meebrengen?
Je ingevulde aanvraagformulier en de gevraagde documenten.

 Contactinformatie
Sociale Dienst (/sociale-dienst)
Gemeentehuis
Markt 19
2430 Laakdal
T 013 67 01 10
socialedienst@laakdal.be (mailto:socialedienst@laakdal.be)

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00, van 14:00 tot 16:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00

Alle informatie (/sociale-dienst)



Gerelateerde documenten

reglement-mantelzorgpremie-laakdal_1.pdf (266 KB)
(/reglement-mantelzorgpremie-laakdal_1pdf)

aanvraagformulier-mantelzorgpremie.docx (170 KB)
(/aanvraagformulier-mantelzorgpremiedocx)

folder-mantelzorgpremie.pdf (4 MB)
(/folder-mantelzorgpremiepdf)
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ONTHAAL
Markt 19, 2430 Laakdal
T 013 67 01 10, info@laakdal.be
BE0216.769.066
Privacyverklaring (/privacyverklaring)
●

●

Privacyverklaring voor jongeren (/privacyverklaring-voor-jongeren-16-jaar-)

privacy@laakdal.be (mailto:privacy@laakdal.be)

