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Beschrijving

Context, relevante voorgeschiedenis en fasen
Het bestuursakkoord en de meerjarenplanning 2020-2025 voorzien een mantelzorgpremie ter 
erkenning van de mantelzorger.

Juridische grond
 Decreet lokaal bestuur

Argumentatie
Eén van de doelstellingen opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025  van de stad Herentals is 
dat onze stad haar steun wil verlenen om ouderen zo lang mogelijk actief en zelfredzaam te houden. 
De stad wil mensen die niet meer volledig voor zichzelf kunnen zorgen toch thuis in de vertrouwde 
omgeving laten wonen. De stad wil de faciliteiten van thuiszorg verder uitbouwen en de nood van 
mantelzorgers in kaart brengen en hiervoor acties ontwikkelen.



De inzet van mantelzorgers is hiervoor onontbeerlijk. Dit reglement kan ingeroepen worden door de 
centrale mantelzorgers die oudere zorgbehoevende inwoners van Herentals ondersteunen. 

De premie is een blijk van waardering voor de mantelzorgers.

Bij de toekenning houdt men alleen rekening met de leeftijd (vanaf 75 jaar), het inkomen van de 
zorgbehoevende en de graad van zorgbehoevendheid. Het inkomen moet voldoen aan de 
inkomensgrens van de verhoogde tegemoetkoming volgens de regels van het RIZIV. De belangrijkste 
wijziging in het reglement is dat bij inwoning van de zorgbehoevende bij de mantelzorger enkel het 
inkomen van de zorgbehoevende in aanmerking wordt genomen en niet het inkomen van de 
mantelzorger. 

De mantelzorgpremie bedroeg in het reglement van 2014-2019 200 euro. In het nieuwe voorstel 
wordt dit bedrag geïndexeerd en opgetrokken tot 225 euro. Het geindexeerd bedrag bedraagt 224 
euro (200 x 1,12) maar wordt afgerond naar 225 euro omwille van de uitbetaling met cadeaucheques 
van Handelshart Herentals.

De premie wordt uitbetaald aan de mantelzorger.

De seniorenraad heeft op donderdag 12 september 2019 gunstig advies verleend maar niet over de 
wijze van uitbetaling.

De seniorenraad heeft op maandag 25 november 2019 gunstig advies verleend over de wijze van 
uitbetaling. Het reglement zal na één jaar geëvalueerd worden. De uitreiking van de cheques zal 
gebeuren op een ontmoetingsmoment met de mantelzorgers. 

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn delegeert de toekenningen van de mantelzorgpremie aan het 
bijzonder comité voor de sociale dienst. 

De raad van maatschappelijk welzijn keurt het subsidiereglement voor mantelzorgpremie goed als 
volgt:  

Subsidies 2020 - 2025

Subsidiereglement voor mantelzorgpremie

1. Periode

Het reglement geldt voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. 

2. Doel

Herentals wil haar steun verlenen om ouderen zo lang mogelijk actief en zelfredzaam te houden. Ook 
de zorg voor een zwaar zorgbehoevende oudere is een moeilijke taak. De stad wil mensen die niet 
voor zichzelf kunnen zorgen toch thuis in hun vertrouwde omgeving laten wonen. De inzet van 
mantelzorgers is hier onontbeerlijk en moet gewaardeerd worden.

3. Doelgroep



Als blijk van waardering wordt aan de centrale mantelzorger door de stad een jaarlijkse premie 
uitbetaald.

4. Voorwaarden

Bepalingen met betrekking tot de zorgbehoevende:

 moet een inwoner van de stad Herentals zijn en ouder dan 75 jaar (75 jaar geworden 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 zijn zorgbehoefte bewijzen aan de hand van het bewijs van toekenning van het 
zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (vroegere zorgpremie)

 moet voldoen aan de inkomensgrens van de verhoogde tegemoetkoming volgens de 
regelgeving van het RIZIV

 wanneer op hetzelfde adres meerdere zorgbehoevenden verblijven, kan slechts één premie 
uitgekeerd worden aan de centrale mantelzorger.

 de zorgbehoevende persoon kan geen mantelzorger zijn.

 Bepalingen met betrekking tot de mantelzorger:

 de mantelzorger kan slechts één premie aanvragen
 de premie wordt toegekend aan de centrale mantelzorger
 de mantelzorger hoeft niet inwonend te zijn bij de zorgbehoevende
 de mantelzorger moet woonachtig zijn in de provincie Antwerpen
 de mantelzorger moet meerderjarig zijn (18 jaar geworden zijn in het jaar van de aanvraag)
 per zorgbehoevende kan slechts één premie worden uitbetaald.

 Bepalingen met betrekking tot de thuiszorg:

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

 de centrale mantelzorger verklaart op eer dat hij/zij op een kwaliteitsvolle en menswaardige 
manier hulp verleent bij de zorgbehoevende. Zorgbehoevende en mantelzorger 
ondertekenen beiden het aanvraagformulier met verklaring op eer.

5. Aanvraag

De aanvrager vraagt de premie aan via het aanvraagformulier op de website van de stad Herentals of 
dient de aanvraag in op het dienstencentrum Convent2, Augustijnenlaan 26/1, 2200 Herentals.

De aanvrager verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde 
voorwaarden binnen een termijn van één maand schriftelijk te melden aan het dienstencentrum 
Convent2. Bij misbruik kan de toelage worden teruggevorderd.

De mantelzorgpremie moet aangevraagd worden voor 15 december in het lopende werkingsjaar. Het 
bijzonder comité voor de sociale dienst kan hierop uitzonderingen toestaan.



6. Betaling

De mantelzorgpremie bedraagt jaarlijks 225 euro. Dit bedrag wordt in cadeaucheques Handelshart 
Herentals uitbetaald.      

Als men slechts voor een gedeelte van het jaar voldoet aan de voorwaarden (bv. opname in 
woonzorgcentrum, overleden) wordt toch de volledige premie uitbetaald.

7. Betwisting 

Het bijzonder comité voor de sociale dienst behandelt alle betwistingen. 

Indien de aanvrager onjuiste gegevens gebruikt voor het verkrijgen van een subsidie, kan het 
bijzonder comité voor de sociale dienst het uitgekeerde bedrag terugvorderen en de aanvrager 
uitsluiten voor verdere subsidiëring. 

8. Procedure 

Dit reglement wordt aan de toezichthoudende overheid overgemaakt. Het reglement wordt 
afgekondigd en bekendgemaakt overeenkomstig het decreet lokaal bestuur.

Openbare stemming op besluit 1
- 17 stem(men) voor: Peter Bellens; Eva Brandwijk; Axana Ceulemans; Patrik De Cat; Andreas 

Huyskens; Nick Kraft; Susy Matthijs; Bart Michiels; Jan Michielsen; Rutger Moons; Els Sterckx; 
Yoleen Van Camp; Pascal Van Nueten; Mien Van Olmen; Peter Verpoorten; Stefan Verraedt; 
Jennis Wagemans

- 8 onthouding(en): Bieke Baeten; Liese Bergen; Jan Bertels; Anne-Mie Hendrickx; Bart Lamers; 
Rob Lathouwers; Tom Olyslaegers; Lore Wagemans
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