
 

 

Sinds 
1 september 2020 
is de wet voor de 

ERKENNING van de 
MANTELZORGER 
van toepassing. 

HOE DE ERKENNING 

VERKRIJGEN? 

Ik neem contact op met MIJN ZIEKENFONDS en 
vraag de nodige documenten aan.

Zodra u erkend bent als mantelzorger, krijgt u een 
attest van uw ziekenfonds. 

Wet van 12 mei 2014 met betrekking tot de erkenning van de mantel-
zorger van een zwaar zorgbehoevende naaste.  http://www.ejustice.
just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2014051209&-
table_name=loi
 
Amendementen van 17 mei 2019 op de wet van 2014 met betrekking tot 
de erkenning van de mantelzorger. http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/
arrete/2020/06/16/2020202727/justel
 
Koninklijk Besluit van 16 juni 2020 tot uitvoering van de wet van 12 mei 
2014 betreffende de erkenning van de mantelzorger en de toekenning 
van sociale rechten aan de mantelzorger. http://www.ejustice.just.fgov.
be/eli/arrete/2020/06/16/2020202727/justel

info@aidantsproches.brussels

HEBT U NOG VRA-

GEN, INFORMATIE 

OF HULP NODIG?  

Neem contact op met 
de vzw’s

02/474.02.55 

In Brussel

In Wallonië

infoaidants@aidants.be

081/30.30.32 

VOOR WIE 

DEZE WET ? 
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Ongeacht hun statuut (tewerkgesteld, met 
pensioen, werkzoekend enz.).

Ongeacht hun leeftijd (inclusief minderja-
rigen) 

VOOR ALLE 

MANTELZORGERS

Dan bent u 
mantelzorger…

ZORGT U REGELMATIG 
VOOR EEN HULPBEHOE-

VENDE NAASTE?
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 Wat zijn uw 
rechten?



Neem contact op met de RVA 

     02/515.44.44
https://www.rva.be/nl 

Uw vakbond

De hr-dienst  

van uw werkgever

De mantelzorgers zijn cruciale 
pijlers van de gezondheidszorg 
in België. Dankzij deze wet staan 
de mantelzorgers en de rol die ze 
vervullen voor hun naasten meer 
in de kijker.

WAT HOUDT 

DEZE WET IN? 

Dankzij de wet voor de erkenning 

van de mantelzorger kunnen de 
mantelzorgers zich laten erkennen, 
zich kenbaar maken en – onder be-
paalde voorwaarden - thematisch 
verlof toegekend krijgen.

Een persoon bijstaan met een zorg-
behoefte omwille van een beperking, 
ziekte of ouderdom
 
In België wonen.

Ingeschreven zijn in het Rijksregister.

De naaste gratis bijstaan en zonder 
professioneel contract.

Een vertrouwens-, gevoels- en/of na-
bijheidsrelatie. 

Minimum 1 professional betrokken bij 
de zorg van de naaste.

WAT ZIJN DE VOORWAAR-

DEN OM DE ERKENNING 

TE VERKRIJGEN?  

ZIJN ER OOK BIJKO-

MENDE VOORWAARDEN 

OM HET VERLOF TE 

VERKRIJGEN? 

Zorgbehoevende naaste.*

De naaste woont in België.

Minstens 50u/maand of 600u/jaar voor bijs-
tand en zorg aangeven. 

Per geholpen naaste kunnen slechts 3 man-
telzorgers het verlof toegekend krijgen. 

Het verlof is cumuleerbaar met andere ver-
lofstelsels (bijv: ouderschapsverlof).

(*) mate van zorgbehoevendheid 
bepaald door een score, ingevuld 
door de bevoegde diensten.

Deze voorwaarden komen 
bovenop de erkenning.
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PRAKTISCHE INFO OVER 

HET VERLOF

Mogelijkheid om 3 maanden voltijds of 6 
maanden deeltijds verlof te nemen.
 
Het verlof kan slechts eenmaal toegekend 
worden, maar is wel cumuleerbaar met an-
dere verlofstelsels (bijv: ouderschapsverlof)
  
Dit verlof wordt in rekening gebracht voor de 
pensioenberekening.

WAAROM 

DEZE WET ? 

HET VERLOF AANVRAGEN, HOE DOE IK DAT?

ER ZIJN VERSCHILLENDE 
MOGELIJKHEDEN:


