
PREMIE MANTELZORG 

Besluit:  

Artikel 1 

De gemeente Schoten verleent voor het jaar 2018 een mantelzorgpremie aan personen die vanuit een 
sociale relatie de thuiszorg waarnemen voor een zorgbehoevende inwoner van de gemeente. 

Artikel 2 

In het reglement wordt verstaan door: 

Thuiszorg:  

De hulp- en dienstverlening die er specifiek op gericht is de zorgbehoevende persoon ("gebruiker") te 
handhaven in zijn natuurlijk thuismilieu. 

Zorgbehoevende persoon of gebruiker:  

Iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde nood een beroep doet op thuis- en mantelzorg, 
ongeacht de leeftijd. 

Natuurlijk thuismilieu:  

De plaats waar de gebruiker effectief woont of inwoont, met uitsluiting van de collectieve 
woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn, en waar geheel of 
gedeeltelijk, de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp en/of mantelzorg wordt 
geboden. 

Zelfzorg:  

De beslissingen en de acties van een natuurlijke persoon in het dagelijkse leven met het oog op het 
voorzien in de eigen basisbehoeften. 

Mantelzorger:  

Een persoon die op geregelde basis en op een niet-beroepsmatige wijze aanvullende, bovennormale 
zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving vanuit een affectieve/sociale relatie 
die hij met deze persoon heeft. 

Mantelzorg:  

Alle bovennormale, niet-beroepsmatige hulp- en dienstverlening die een persoon op geregelde basis 
aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving geeft. Deze zorg vloeit voort uit een 
affectieve/sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon.  

Mantelzorgattest:  

Een document van de zorgkas waaruit blijkt voor welke periode de Vlaamse mantelzorgvergoeding 
per maand uitbetaald wordt voor niet-medische kosten van mantel- en thuiszorg. 

Voorziening:  

Een welzijnsvoorziening die zich tot doel stelt één of meerdere vormen van thuiszorg, zoals hierboven 
beschreven, aan te bieden, te organiseren, en/of te ondersteunen. 

Professionele zorgverlener: 

De persoon die al dan niet tewerkgesteld is in een voorziening en op een professionele basis hulp- en 
dienstverlening aanbiedt. 

Inwoner van de gemeente:  

Elke persoon die minstens één maand, voorafgaand aan de datum van aanvraag, ingeschreven is in het 
bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente, en er effectief woont. 



Artikel 3 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de 
zorgbehoevende persoon: 

•  de zorgbehoevende persoon moet een inwoner van de gemeente zijn en is ingeschreven in het 
bevolkings- en vreemdelingenregister van de gemeente Schoten 

•  de persoon moet zorgbehoevend zijn, dat wil zeggen dat hij/zij, geheel of gedeeltelijk, niet meer 
in staat is zichzelf te verzorgen en de elementaire taken te verrichten die een gezonde persoon 
van dezelfde leeftijd normaliter kan uitvoeren, en waardoor blijvende hulp van een derde 
persoon noodzakelijk is  

•  de zorgbehoevende persoon moet begunstigde zijn van de mantelzorgtegemoetkoming van de 
Vlaamse zorgverzekering of van een persoonsvolgend budget toegekend door het Vlaams 
agentschap voor personen met een handicap (VAPH). Het is niet de bedoeling om bijkomende 
medische en/of administratieve formaliteiten in te voeren 

•  de zorgbehoevende persoon verblijft in zijn natuurlijk thuismilieu (zelfstandig wonend of 
inwonend) en maakt al dan niet gebruik van de thuiszorgvoorzieningen die gericht zijn op de 
ondersteuning van de thuiszorg. Een opname in een instelling, die de definitieve beëindiging 
van de thuiszorg inhoudt, schorst het recht op de gemeentelijke mantelzorgpremie   

•  de zorgbehoevende persoon, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de voorlopige bewindvoeder 
duiden de mantelzorger aan. Er kan slechts één mantelzorger door de zorgbehoevende worden 
aangeduid. 

Artikel 4 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de 
mantelzorger: 

•  de premie wordt toegekend aan de mantelzorger die hiertoe een aanvraag doet overeenkomstig 
artikel 6 van dit reglement. De mantelzorger moet ook ingeschreven zijn in het bevolkings- of 
vreemdelingenregister van de gemeente Schoten of een familielid zijn tot maximaal tweede 
graad indien niet woonachtig in Schoten.  

•  er wordt slechts 1 mantelzorgpremie per zorgbehoevende persoon toegekend aan één 
mantelzorger 

•  per kalenderjaar kan 1 mantelzorger, al dan niet inwonend, de gemeentelijke mantelzorgpremie 
ontvangen voor maximum 2 verschillende zorgbehoevenden, al dan niet samenwonend.  

Artikel 5 

Het recht op een mantelzorgpremie hangt af van volgende bepalingen met betrekking tot de thuiszorg: 

•  de mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en afhankelijk van de noodzaak met de thuiszorg 
bezig 

•  de thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren. 

Artikel 6 

De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt jaarlijks door de mantelzorger ingediend bij het college 
van burgemeester en schepenen op het daartoe voorziene "aanvraagformulier". 

De mantelzorger dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan, door middel 
van ofwel: 

- een kopie van het attest waaruit blijkt dat de zorgbehoevende een mantelzorgtegemoetkoming 
ontvangt van de Vlaamse zorgverzekering 

- een kopie van de brief van het VAPH, waaruit blijkt dat aan de zorgbehoevende een 
persoonsvolgend budget is toegekend 



- attest waaruit blijkt dat de zorgbehoevende recht heeft op verhoogde kinderbijslag 

De toekenning of gemotiveerde weigering wordt schriftelijk door het gemeentebestuur medegedeeld 
aan de zorgbehoevende en de mantelzorger. Bezwaren bij het weigeren van de premie worden gericht 
aan het gemeentebestuur binnen een termijn van 1 maand na het ontvangen van de weigering . 

De mantelzorger verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 
voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan het gemeentebestuur mee te delen. 

Artikel 7 

De mantelzorgpremie bedraagt 240 euro per jaar per zorgbehoevende persoon en voor één 
mantelzorger. De mantelzorgpremie wordt betaald op de bankrekening van de mantelzorger. 

De mantelzorgpremie wordt uitbetaald vanaf het jaar dat de zorgbehoevende persoon een uitkering 
ontvangt van de Vlaamse zorgverzekering of een persoonsvolgend budget ontvangt. De 
mantelzorgpremie dient op straf van verval te worden aangevraagd voor 31 oktober van het jaar 
waarop hij betrekking heeft. De aanvraag is slechts geldig als één van de in artikel 6 genoemde 
bijwijsstukken is bijgevoegd.  

Voor het bekomen van de mantelzorgpremie moet de mantelzorger, in samenspraak met de 
zorgbehoevende, jaarlijks een nieuwe aanvraag met de nodige bewijsstukken indienen. 

De uitbetaling van de premie gebeurt tot uitputting van het voorziene krediet op het gemeentebudget. 
Elk jaar in de maand .... november wordt het bedrag van de mantelzorgpremie door het college van 
burgemeester en schepenen geherevalueerd. 



Artikel 8 

Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van het reglement 
mantelzorgpremie en beslist op basis van dit reglement over onvoorziene problemen en 
omstandigheden met betrekking tot de aanvraag en toekenning deze premie.  

Het college behoudt ten allen tijde het recht om de voorwaarden te laten controleren door een 
maatschappelijk werker. Ten onrecht uitgekeerde toelagen zullen worden teruggevorderd. 

Artikel 9 

De mantelzorgpremie wordt niet meer uitbetaald vanaf het jaar na: 

•  een definitieve opname van de zorgbehoevende in een voorziening, die de definitieve 
beëindiging van de thuiszorg inhoudt 

•  het overlijden van de zorgbehoevende persoon 

•  het jaar nadat, ingevolge een tussentijdse controle, de Vlaamse mantelzorgvergoeding of het 
persoonsvolgend budget geschorst wordt of er geen verhoogde kinderbijslag meer wordt 
toegekend. 


