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Onderwerp

Herziening reglement mantelzorgpremie

BEVOEGDHEID EN JURIDISCHE KADER
Artikel 77 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de OCMW-raad de reglementen van
het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vaststelt.
Het besluit van de OCMW-raad van 5 november 2019 ter goedkeuring van de mantelzorgpremie
met ingang van 1 april 2020.
FEITELIJKE CONTEXT
De mantelzorgpremie is een financiële tussenkomst voor de thuisverzorgers van zorgbehoevenden.
Het huidige reglement werd goedgekeurd op de OCMW-raad van 5 november 2019 en kende een
ingang op 1 april 2020.
Bij de invoering van het reglement werd gesteld dat er na een evaluatie tijdens het eerste jaar een
mogelijke aanpassing van het reglement zou doorgevoerd worden.
Het subsidiereglement mantelzorgpremie werd daartoe geactualiseerd en ligt nu ter goedkeuring
MOTIVERING
-

Bilzen heeft als doelstelling zorg-aan-huis zo sterk mogelijk te ondersteunen binnen de
budgettaire mogelijkheden.
Prioriteit wordt gegeven aan de meest zorgbehoevenden met een beperkt inkomen om hun
mantelzorgers te ondersteunen
Hiertoe dient een aangepast reglement opnieuw te worden goedgekeurd door de OCMW-raad.

-

Vervolgens zal hierover voldoende gecommuniceerd worden opdat zoveel mogelijke
gerechtigden aanspraak kunnen maken op deze premie.

FINANCIËLE ASPECTEN
Het budget voor de uitbetaling van de mantelzorgpremie is voorzien in de meerjarenplanning.
Er wordt € 90.000 per jaar voorzien.
BESLISSING
Art. 1

De OCMW-raad heft het besluit van 5 november 2019 tot goedkeuring van de
mantelzorgpremie op en keurt onderstaand reglement met betrekking tot de
mantelzorgpremie goed met ingang van 1 april 2021.

SUBSIDIEREGLEMENT MANTELZORGPREMIE
Mantelzorgers zijn personen die instaan voor de thuisverzorging van een zorgbehoevende persoon.
Deze mantelzorgers kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een mantelzorgpremie.
Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.
1. Voorwaarden met betrekking tot de mantelzorger
De mantelzorger staat daadwerkelijk in voor de verzorging van de zorgbehoevende;
De mantelzorger is minstens één maand, voorafgaand aan de datum van de aanvraag,
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Bilzen en verblijft er ook effectief.
De mantelzorger en de zorgbehoevende zijn met elkaar aanverwant of zijn bloedverwant tot in de
tweede graad.
Ook de mantelzorger die niet verwant is, doch inwonend bij de zorgbehoevende, komt in
aanmerking voor deze mantelzorgpremie
2. Voorwaarden met betrekking tot de zorgbehoevende persoon
2.1. De leeftijdsvoorwaarde:
De mantelzorgpremie wordt enkel toegekend voor zorgbehoevende volwassenen vanaf 21 jaar.
2.2 Invaliditeitsvoorwaarde:
De zorgbehoevende heeft een invaliditeitsscore van minstens 12 punten (op schaal tot 18 ptn),
beoordeeld aan de hand van de zelfredzaamheidcriteria van de Directie-Generaal Personen met
een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.
2.3 Inkomensvoorwaarde:
De zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden van 1 van de 2 onderstaande categorieën die
eveneens gelden voor het sociaal verwarmingsfonds (anno 1 november 2020) zijnde:

Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekteen invaliditeitsverzekering
Categorie 2: personen met begrensd inkomen
Het betreft hier huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
€ 19.566,25 verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste. Er wordt hierbij tevens rekening
gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten
de gezinswoning.
* Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto
jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan
€ 3.330.
2.4 Woonvorm voorwaarde:
De zorgbehoevende is minstens één maand, voorafgaand aan de datum van de aanvraag,
ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Bilzen en verblijft er ook effectief.
De zorgbehoevende mag niet zijn opgenomen in één van volgende woonvormen:
•
•
•
•
•
•

woonzorgcentrum
beschut wonen
psychiatrisch instelling
kloostergemeenschap
residentiële opvang voor personen met een handicap
internaat

Opvang in kader van kortverblijf vormt hier de uitzondering.
3. Voorwaarden met betrekking tot de aanvraag
De aanvraag voor de mantelzorgpremie wordt door de mantelzorger ingediend bij:
•
•
•

het Sociaal Huis, Hospitaalstraat 15 te Bilzen: iedere voormiddag van 09.00u tot 12.00u of
namiddag op afspraak (089/519480)
lokaal dienstencentrum De Wijzer, Eikenlaan 24 te Bilzen : elke dinsdag van 09.00u tot 12.00u
en van 13.30 tot 16.00u
digitaal via www.bilzen.be

De aanvrager dient het bewijs te leveren dat aan de gestelde voorwaarden is voldaan. De aanvrager
verbindt er zich toe elke wijziging die zich voordoet in verband met de gestelde voorwaarden
onmiddellijk aan het zorgloket te melden.
De voorwaarden (zie rubriek 2) worden bewezen aan de hand van volgende documenten:
•
•
•
•

ondertekening van het aanvraagformulier door mantelzorger en zorgbehoevende.
een attestenformulier ingevuld en voor “waar” verklaard door de mutualiteit waarbij de verhoogde
tegemoetkoming wordt bevestigd (categorie 1)
het meest recente aanslagbiljet personenbelasting van alle gezinsleden (categorie 2)
bewijs van zorgbehoevendheid afgeleverd door:
Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.

Bij aanvraag van de mantelzorgpremie zullen alle rechten, op eventuele bijkomende sociale- en of
financiële voordelen van de zorgbehoevende, verder onderzocht worden.
4. Voorwaarden met betrekking tot de uitbetaling
4.1 Bedrag
€ 40 per maand voor de zorg voor 1 hulpbehoevende
€ 60 per maand voor de zorg voor 2 hulpbehoevenden
4.2 Modaliteiten uitbetaling
De uitbetaling gebeurt 2 maal per jaar. De 1ste betaling is voorzien einde juli, de 2de betaling eind
januari. De uitbetaling kan slechts gebeuren na een halfjaarlijkse controle van de voorwaarden.
Als aan alle voorwaarden voldaan is, zal de toelage ingaan vanaf de eerste dag van de maand
volgend op de datum van de aanmelding.
Na een eerste toekenning ontvangt de mantelzorger begin mei en begin november een
aanvraagformulier per post. U dient dit ingevuld en ondertekend terug te bezorgen. De
verblijfsvoorwaarden en inkomensvoorwaarden worden automatisch tweejaarlijks nagekeken. U De
aanvrager dient echter steeds wijzigingen in de situatie met betrekking tot de gestelde voorwaarden
te melden.
De hernieuwing van de aanvraag dient gedateerd te zijn en binnengebracht te worden tussen:
•
•

1 mei en 15 juni
1 november en 15 december

Indien de documenten laattijdig, niet of onvolledig ingediend worden, wordt de uitbetaling van de
mantelzorgpremie geschorst voor de voorbije 6 maanden.
De uitbetaling van de mantelzorgpremie gebeurt aan de mantelzorger.
Een mantelzorger kan een premie aanvragen voor maximum 2 zorgbehoevenden.
Per zorgbehoevende kan maar 1 premie aangevraagd worden.
De premie wordt niet geschorst tijdens de periode van ziekenhuisopname van de zorgbehoevende
in een algemeen ziekenhuis.
In geval van overlijden van de zorgbehoevende wordt de premie van de maand van overlijden nog
toegekend. De uitbetaling volgt bij de halfjaarlijkse controle.
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