Stedelijk reglement mantelzorgpremie
Artikel 1: doelstelling
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas kan onder de hierna gestelde voorwaarden voor inwoning,
domicilie, leeftijd, verwantschap en/of affectieve band, graad van zorgbehoevendheid en
inkomen en binnen de perken van de daartoe jaarlijks in het gemeentebudget uitgetrokken en
door de hogere overheid goedgekeurde kredieten een mantelzorgpremie toekennen aan de
hierna vermelde personen:
a. de mantelzorger die een inwonende oudere verzorgt die zwaar zorgbehoevend is;
b. de mantelzorger die zijn of haar zorgbehoevende partner verzorgt.
Artikel 2: leeftijd
Opdat de aanvrager (= mantelzorger) aanspraak zou kunnen maken op deze premie moet de
verzorgde minstens 65 jaar zijn.
Artikel 3: band tussen de mantelzorger en de oudere
De mantelzorger die de premie aanvraagt, moet door familiale en/of affectieve relaties
verbonden zijn met de verzorgde oudere. Die banden moeten aantoonbaar zijn.
Als niet beperkende voorbeelden gelden hierbij bloed- of aanverwantschap in de eerste of
tweede graad, huwelijkspartnerschap of partnerschap in samenwoning.
Artikel 4: domicilie
De mantelzorger die de premie aanvraagt en de verzorgde moeten op hetzelfde adres
gedomicilieerd zijn in Sint-Niklaas en er ook effectief verblijven. Dit adres mag niet slaan op
een samenlevingsvorm in gemeenschappen.
Artikel 5: graad van zorgbehoevendheid
De mantelzorger kan in aanmerking komen voor de stedelijke mantelzorgpremie als de
verzorgde een score heeft op de BEL-schaal vanaf 35 punten of wanneer aangetoond kan
worden dat de verzorgde recht heeft/zal hebben op de Vlaamse Zorgverzekering.
De indicatiestelling van de BEL-score moet gebeuren door een erkende indicatiesteller van de
Vlaamse Zorgverzekering.
Artikel 6: inkomen
a. Voor de mantelzorger die de inwonende oudere verzorgt, gelden volgende
inkomensvoorwaarden:
Het hierna vermelde plafondinkomen wordt enkel toegepast op de mantelzorger en zijn
gezin. Het inkomen van de zorgbehoevende oudere komt dus niet in aanmerking.
- als alleenstaande mantelzorger: een netto belastbaar inkomen hebben dat niet groter is
dan 31.946,52EUR op jaarbasis;
- als gehuwde of samenwonende mantelzorger: een gezamenlijk netto belastbaar inkomen
hebben dat niet groter is dan 37.758,96 EUR op jaarbasis.
b. Voor de samenwonende oudere partners gelden volgende inkomensvoorwaarden:
Hierbij wordt zowel het inkomen van de mantelzorger als van zijn zorgbehoevende partner
in aanmerking genomen. Het gezamenlijk netto belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan
37.758,96 EUR op jaarbasis.

Deze bedragen worden verhoogd met 10 % per kind ten laste en nog eens bijkomend met 10 %
voor iedere persoon met een handicap, met uitzondering van de verzorgde oudere, die deel
uitmaakt van het gezin van de aanvrager (= mantelzorger), en die een invaliditeitspercentage
heeft van minstens 66 % of 12 punten..
De bovengrens van de inkomens kan door het college van burgemeester en schepenen herzien
worden per 1 januari van elk jaar, aangepast aan de gezondheidsindex van de maand december
die aan de aanpassing voorafgaat.
Basisindex inkomensgrenzen: 104.03 (december 2016).
Artikel 7: premiebedrag
a. De mantelzorger die de inwonende oudere verzorgt, kan een mantelzorgpremie ontvangen
van maximum 500 EUR per jaar (4 kwartalen van 125 EUR).
b. De mantelzorger die zijn of haar samenwonende partner verzorgt, kan een mantelzorgpremie
ontvangen van maximum 300 EUR per jaar (4 kwartalen van 75 EUR).
Per samenwonend koppel kan de mantelzorgpremie slechts eenmaal worden uitbetaald.
Bij overlijden van beide partners wordt de aangevraagde premie niet uitbetaald aan de
nabestaanden.
De berekening gebeurt op basis van het verzorgingsjaar dat begint op 1 januari en eindigt op 31
december van het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag.
De premies worden door het college van burgemeester en schepenen verleend binnen de
perken van de daartoe in het gemeentebudget uitgetrokken kredieten. De bedragen kunnen
zonodig evenredig door het college van burgemeester en schepenen aangepast worden als
blijkt dat het vastgelegde krediet niet toereikend zou zijn.
Artikel 8: in te leveren attesten
De aanvraag moet jaarlijks ingediend worden door middel van een formulier dat door de
stedelijke sociale dienst ter beschikking wordt gesteld. De aanvraag wordt ingediend tussen 1
januari en 28/29 februari.
De mantelzorger zal bij het aanvraagformulier volgende documenten voorleggen:
- een attest van indicatiestelling (BEL-foto), afgeleverd door een erkende indicatiesteller van
de Vlaamse Zorgverzekering, waaruit de toegekende score van zorgbehoevendheid blijkt, of
een bewijs dat de zorgbehoevende persoon recht heeft/recht zal hebben op de Vlaamse
Zorgverzekering met vermelding van de erkenningsperiode;
- een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de aanvrager, afgeleverd door
de Federale Overheidsdienst Financiën, afgeleverd in het verzorgingsjaar;
- een uittreksel uit de bevolkingsregisters van de woonplaats van de aanvrager waaruit de
domiciliëring en de samenstelling van het gezin van de aanvrager blijken;
- een kopie van het attest waaruit de graad van invaliditeit blijkt, afgeleverd door de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid indien een persoon met een handicap van meer dan
66 % of verminderde zelfredzaamheid van 9 punten deel uitmaakt van het gezin van de
aanvrager (met uitzondering van de verzorgde oudere).
Artikel 9: inwerkingtreding
Dit reglement treedt in werking 5 dagen na bekendmaking.

