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REGLEMENT MANTELZORGPREMIE 2014-2019 

 

De gemeenteraad keurt éénparig het reglement mantelzorgpremie voor de dienstjaren 2014-2019 

goed onder de volgende voorwaarden: 

 

ARTIKEL 1 

 

Definities 

Mantelzorg: alle 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. 

Mantelzorger: een meerderjarige persoon die op geregelde basis en niet-beroepsmatig aanvullende 

zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn omgeving vanuit een affectieve/sociale 

relatie die hij met deze persoon heeft. 

Natuurlijk thuismilieu: de plaats waar de zorgbehoevende effectief woont of inwoont, met uitsluiting 

van de collectieve gesubsidieerde woonvormen (zoals Woon- en Zorgcentra (WZC), opvangvormen 

voor personen met een handicap,…). Een verklaring op eer wordt gevraagd aan de betrokkenen. 

Deze die verblijven in een assistentiewoning (nieuwe benaming voor service-flats) en ADL-cluster, 

waarbij aparte adressen zijn per individu, kunnen de mantelzorgpremie wel bekomen. 

Gezin van de zorgbehoevende: alle personen die op hetzelfde adres wonen, ongeacht hun onderlinge 

familiale relatie. Voor de toepassing van dit begrip ‘gezin’ worden de regels van het RIZIV OMNIO-

statuut gevolgd. 

Inkomensgrens: het totaal van de bruto-belastbare inkomens van alle leden van het gezin van de 

zorgbehoevende mag niet hoger zijn dan de inkomensgrens in het RIZIV OMNIO-statuut, verhoogd 

met 2,5 %. Voor de bepaling van de inkomensgrens worden de berekeningsregels en de 

grensbedragen van de RIZIV-OMNIO-regeling gevolgd. Het bruto-belastbaar inkomen wordt 

aangetoond aan de hand van het meest recente aanslagbiljet van de fiscus; en in ieder geval 

minstens aan de hand van het aanslagbiljet van het jaar voorafgaand aan het jaar van aanvraag van 

de premie. 

 

ARTIKEL 2 

 

Bepalingen m.b.t. de zorgbehoevende persoon 

De zorgbehoevende persoon: 

- Moet een inwoner van de stad Herentals zijn en ouder dan 75 jaar (75 jaar geworden zijn in het 

jaar van de aanvraag). 

- 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 waarvoor blijvende hulp van een derde persoon noodzakelijk 

is. 

- Moet verblijven in zijn natuurlijk thuismilieu en maakt al dan niet gebruik van de thuis-

zorgvoorzieningen die gericht zijn op de ondersteuning van zelfstandig thuis wonen.  

- Moet zijn zorgbehoefte bewijzen aan de hand van het bewijs van toekenning van de Vlaamse 

zorgverzekering. 

- Moet voldoen aan inkomensgrens zoals bepaald in artikel 1. 
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ARTIKEL 3 

 

Wanneer op hetzelfde adres meerdere zorgbehoevenden verblijven, kan slechts één premie 

uitgekeerd worden. 

De zorgbehoevende persoon kan zelf geen mantelzorger zijn. 

 

ARTIKEL 4 

 

Bepalingen m.b.t. de mantelzorger: 

- De mantelzorger kan slechts één premie per jaar aanvragen. 

- De premie wordt toegekend aan de mantelzorger, die hiertoe een aanvraag doet volgens de 

voorwaarden van artikel 6. 

- De mantelzorger hoeft niet inwonend te zijn bij de zorgbehoevende persoon. 

- De mantelzorger moet woonachtig zijn in de provincie Antwerpen. 

- De mantelzorger moet meerderjarig zijn (18 jaar geworden zijn in het jaar van de aanvraag). 

 

ARTIKEL 5 

 

Bepalingen m.b.t. de thuiszorg: 

De mantelzorger moet zich daadwerkelijk en op geregelde basis met de thuiszorg bezighouden. 

De thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren. 

 

ARTIKEL 6 

 

Mantelzorgpremie 

De mantelzorgpremie bedraagt 200 euro per jaar. 

De mantelzorgpremie moet aangevraagd worden voor 15 december in het lopende begrotingsjaar. 

Het schepencollege kan hierop uitzonderingen toestaan. 

Als men slechts voor een gedeelte van het jaar voldoet aan de voorwaarden, wordt toch de volledige 

premie uitbetaald. 

 

ARTIKEL 7 

 

Procedure 

De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij de dienst welzijn 

van de stad Herentals of via het dienstencentrum van het OCMW van Herentals via het 

aanvraagformulier. 

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 

voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk aan de dienst welzijn van de stad 

Herentals te melden. Bij misbruik kan de toelage worden teruggevorderd. 

Het college van burgemeester en schepenen doet telkens in december van het lopende 

begrotingsjaar uitspraak over de aanvraag. De beslissing wordt per brief aan de mantelzorger 

meegedeeld. 

Het schepencollege is belast met de uitvoering van dit besluit. 

 


