
 

 

 

GEMEENTERAAD: 21-01-2022 

 
Reglement stedelijke 
mantelzorgpremie voor 
mantelzorgers van inwonende 
ouderen met een zorgbehoefte 
 

 
Artikel 1. Doel 

 
Met deze premie wil de stad Sint-Niklaas mantelzorgers van 
inwonende ouderen met een zware zorgbehoefte erkennen en 
ondersteunen binnen de perken van het in het budget voorziene 
krediet. 
 

 
Artikel 2. Definities 

 
In dit reglement wordt verstaan onder: 
 
Ouderen:  
de persoon met een zorgbehoefte is minstens 65 jaar. 
 
Mantelzorger:  
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. 
Dit reglement behandelt twee groepen mantelzorgers: 

a. de mantelzorger die een inwonende oudere met een 
zorgbehoefte verzorgt en niet de partner is. De oudere kan 
bijvoorbeeld een moeder, vader, tante,  … zijn. 

b. de mantelzorger die zijn of haar inwonende partner met een 
zorgbehoefte verzorgt. 

 
 
 
 

 
Artikel 3. Voorwaarden  

 
Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 
 

1. Wonen op hetzelfde adres 
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. 
 
 



 

 

2. Zware zorgbehoefte 
De mantelzorger kan in aanmerking komen voor de premie als de 
inwonende oudere een zware zorgbehoefte heeft.  Er bestaan 
bepaalde schalen die meten hoe zorgbehoevend iemand is en daar 
een getal of "score" op zetten.  
Voor deze premie moet de oudere met een zorgbehoefte een attest 
hebben met een score op de BelRAI Screener die voldoende hoog is 
om recht te hebben op het Vlaams zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden, vastgesteld door een erkende indicatiesteller. 
Ook een ander erkend attest door de Vlaamse overheid waarmee 
aangetoond kan worden dat de verzorgde recht heeft/zal hebben 
op het Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is geldig. 
 
Beschik je niet over een van deze attesten, dan kan je een beroep 
doen op een gemachtigde indicatiesteller. Je kan daarvoor terecht 
bij de diensten voor gezinszorg en de Diensten Maatschappelijk 
Werk die verbonden zijn met de ziekenfondsen. Zij zijn gemachtigd 
om de zorgbehoevende een score te geven. 
 

3. 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 34.955,76 EUR op jaarbasis; 
- als gehuwde of (wettelijk of feitelijk) samenwonende 
mantelzorger: een gezamenlijk netto belastbaar inkomen hebben 
dat niet groter is dan 41.427,03 EUR op jaarbasis. Hierbij wordt 
zowel het inkomen van de mantelzorger als van zijn/haar partner in 
rekening gebracht. Het inkomen van andere inwonenden wordt niet 
in rekening gebracht. 
 
b. Voor de samenwonende oudere partners gelden volgende 
inkomensvoorwaarden: 
Hierbij wordt zowel het inkomen van de mantelzorger als van 
zijn/haar partner met zorgbehoefte in aanmerking genomen. Het 
gezamenlijk netto belastbaar inkomen mag niet hoger zijn dan 
41.427,03 EUR op jaarbasis. 
 
Bovenvermelde bedragen worden berekend door een marge van 
50% te voorzien boven de inkomensgrens van het recht op 
Verhoogde Tegemoetkoming (VT). De bovengrens wordt jaarlijks 
aangepast indien nodig.  
 
 
 

 
Artikel 4. Bedrag en 

 
a. De mantelzorger die de inwonende oudere verzorgt, kan een 



 

 

berekeningswijze 
 

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). 
Bij overlijden van beide partners wordt de aangevraagde premie 
niet uitbetaald aan de nabestaanden. 
 
Per oudere met een zorgbehoefte en per koppel kan de premie 
slechts eenmaal worden toegekend. 
 
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 5. Procedure 

- Aanvraag 
 
 
 
 
 
 

- Bewijsstukken 

 
De aanvraag moet jaarlijks ingediend worden met het 
‘aanvraagformulier stedelijke mantelzorgpremie voor mantelzorgers 
van inwonende ouderen met een zorgbehoefte’, te verkrijgen via 
het welzijnshuis of via de stedelijke website. Deze aanvraag kan 
gedurende heel het jaar gebeuren en betreft telkens de situatie van 
het voorbijgaande kalenderjaar. 
 
 
De mantelzorger zal bij het aanvraagformulier volgende 
documenten voorleggen: 
- een attest van indicatiestelling, afgeleverd door een erkende 
indicatiesteller, waaruit de toegekende score van zorgbehoefte 
blijkt, of een bewijs dat de persoon met zorgbehoefte recht 
heeft/recht zal hebben op het Vlaamse zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden met vermelding van de erkenningsperiode; 
- een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting van de 
aanvrager en zijn/haar partner, afgeleverd door de Federale 
Overheidsdienst Financiën, afgeleverd in het verzorgingsjaar; of 
een attest dat aantoont dat je en je partner recht hebben op 
Verhoogde Tegemoetkoming (VT)*.  
- een uittreksel uit de bevolkingsregisters van de woonplaats van de 
aanvrager* waaruit de domiciliëring en de samenstelling van het 
gezin van de aanvrager blijken.  
 
*Je kan via het aanvraagformulier toestemming geven aan de 
medewerkers van het welzijnshuis om je recht op VT en/of je 
domiciliëring na te gaan bij de bevoegde diensten.  
 



 

 

In geval van overlijden van de mantelzorger of de oudere met een 
zorgbehoefte die reeds eerder de premie kreeg, moet de aanvrager 
enkel het aanvraagformulier invullen in het jaar na overlijden. Er 
moeten in dat geval geen bewijsstukken geleverd worden om de 
laatste keer een gedeelte van de premie te ontvangen. 
 

 
Artikel 6. Controle en 
sancties 
 

 
Elke aanvrager moet zich onderwerpen aan eventuele controles of 
vragen om toelichting. Indien uit onderzoek blijkt dat een 
aanvrager onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan dit leiden tot 
geheel of gedeeltelijk verlies of in voorkomend geval terugbetaling 
van de premie. 
 

 
Artikel 7. Beslissingstermijn 
 

 
Het college neemt een beslissing over de aanvraag uiterlijk 60 
dagen na indiening van de aanvraag. De beslissing kan ook vroeger 
genomen worden.  
 

 
Artikel 8. Uitbetaling 

 
De uitbetaling volgt uiterlijk 1 maand na de goedkeuring van de 
premie. 
 

 
Artikel 9. Communicatie 
 

 
Het reglement stedelijke mantelzorgpremie voor mantelzorgers van 
inwonende ouderen met een zorgbehoefte wordt gepubliceerd op 
de website van de stad. De aanvrager wordt schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de beslissing. 
 
Na de eerste aanvraag zal de stad de mantelzorger jaarlijks actief 
contacteren om de premie verder te kunnen uitbetalen zo lang men 
voldoet aan de voorwaarden. 
 
 

 
Artikel 10. Algemene 
bepalingen 
 

 
Alle betwistingen aangaande onderhavig reglement worden 
beslecht door het college van burgemeester en schepenen. 
 
Dit reglement kan jaarlijks worden geëvalueerd.  
 
Het reglement treedt in werking op 1 februari 2022. 
 
 

 
 


