
 

 

 

Reglement Mantelzorgpremie 

 

1. Definitie zorgbehoevend 

 De zorgbehoevende persoon moet in Huldenberg verblijven en ingeschreven 

zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente. 

 

 De zorgbehoevende persoon moet het attest ‘Zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden’ hebben (zorgbudget van 130 euro/maand). Indien de 

zorgbehoevende persoon hier nog niet over beschikt, wordt hij of de 

mantelzorger correct geïnformeerd over de procedure. 

 

 De zorgbehoevende persoon verblijft permanent in zijn thuismilieu 

(zelfstandig wonend of inwonend) en maakt al dan niet gebruik van de 

thuiszorgvoorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van de 

thuiszorg. Assistentiewoningen met aparte adressen per individu worden 

gelijkgesteld met het thuismilieu. 

 

 Er is geen beperking qua leeftijd. 

 

 Er wordt enkel rekening gehouden met de fysieke en mentale toestand van 

de zorgbehoevende en niet met zijn inkomen. 

 

2. Definitie mantelzorger 

 Alle niet-beroepsmatige hulp- en dienstverlening die een persoon, op 

geregelde basis aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving geeft. 

 

 Volgende personen kunnen niet beschouwd worden als mantelzorgers: 

- partner van de zorgbehoevende 

- Kinderen en kleinkinderen van de zorgbehoevende 

- (stief)kinderen en (stief)kleinkinderen van de partner 

 

 De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en geregeld met thuiszorg bezig. 

Alle zorgtaken, uitgevoerd door de mantelzorger, worden door de 

maatschappelijk werker of de verantwoordelijke van het lokaal 

dienstencentrum in kaart gebracht in het document ‘Overzicht van de 

zorgtaken’(zie bijlage). Er moet een minimumscore van 18 punten zijn.  



 

 De mantelzorger moet minstens 18 jaar oud zijn op het moment van de 

zorgverlening. 

 

 De mantelzorger moet niet in de gemeente wonen. 

 

 

3. Definitie mantelzorgpremie 

 De mantelzorgpremie bedraagt € 50 per maand en maximaal € 600 per 

kalenderjaar. 

 

 De mantelzorger kan slechts één mantelzorgpremie per gezin bekomen, ook 

als hij zich inzet voor meerdere zorgbehoevenden op hetzelfde adres. 

 

 De mantelzorgpremie kan op elk moment van het jaar aangevraagd worden. 

Het recht op de mantelzorgpremie gaat bij de eerste aanvraag in, de maand 

volgend op de aanvraag.  

 

 De mantelzorgpremie wordt toegekend aan de mantelzorger.  

 

 Een zorgbehoevende kan meerdere mantelzorgers hebben. 

 

 De mantelzorgpremie wordt per kwartaal uitbetaald, op basis van het aantal 

maanden van het lopende kalenderjaar waarin de mantelzorg werd 

geboden. 

 

De mantelzorgpremie wordt niet uitbetaald: 

-  voor het aantal maanden van volledige afwezigheid uit het                   

thuismilieu (hospitalisatie, kortverblijf, revalidatie, …) 

-  de maand volgend op een definitieve opname in een voorziening 

-  de maand volgend op het overlijden van de zorgbehoevende persoon 

-   de maand volgend op de stopzetting van de zorgverlening 

-   de maand volgend op de schorsingsdatum van het ‘zorgbudget voor 

zwaar zorgbehoevenden’. 

 

4. De procedure 

 De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger 

ingediend bij het lokaal bestuur op het daartoe voorziene 

aanvraagformulier. 

 



 De mantelzorger verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in 

verband met de gestelde voorwaarden binnen een termijn van één maand 

aan het lokaal bestuur kenbaar te maken. 

 

 Het sociaal onderzoek gebeurt bij de zorgbehoevende waarvoor de 

mantelzorgpremie wordt aangevraagd. De verschillende zorgtaken worden 

overlopen. De mantelzorger is bij dit gesprek aanwezig. 

 

 Wanneer na toekenning van de premie blijkt dat de mantelzorg bijzonder te 

wensen overlaat, in belangrijke mate verwaarloosd wordt of indien niet 

langer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de premie geschorst of 

teruggevorderd worden.  

 

 Het bijzonder comité sociale dienst kan op basis van een gemotiveerd 

verslag van de maatschappelijk werker of de verantwoordelijke van het 

lokaal dienstencentrum een individuele afwijking toestaan op dit reglement.  

 

 De jaarlijkse verlenging van de mantelzorgpremie gebeurt op initiatief van 

de mantelzorger en o.b.v. van een sociaal onderzoek door de 

maatschappelijk werker of de verantwoordelijke van het lokaal 

dienstencentrum. In geval van verlenging sluit het recht naadloos aan op de 

vorige toekenning. 

 

5. Algemene bepalingen 
Ten onrechte uitgekeerde subsidies kunnen door het lokaal bestuur worden 

teruggevorderd. 

 

6. Inwerkingtreding 
Dit reglement is van toepassing vanaf 1 januari 2020. 

 


