
Wegwijs mantelzorg

Op welke premies heb ik 

recht?



Bij wie moet je zijn? 

Hoe organiseer je de kosten?

Op welke premies heb je recht?



De 2 meest voorkomende premies

Mantelzorgpremie van de gemeente

- Variabel bedrag

- Gemeente beslist of ze dit doet of niet

Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden

130 euro / maand



Premies voor specifiekere 

doelgroepen

Zorgbudget voor ouderen: vanaf 65

Zorgbudget voor personen met een 
handicap (trap 1)

Persoonsvolgend budget voor 
personen met een handicap (trap 2)



Wat betekent dit voor 

mantelzorgers?

• Geen statuut of aanmeldingspunt: 

– zelf uitzoeken of je ergens recht op hebt.

– zelf aanvraag indienen.

• Soms komt geld op rekening van 

zorgvrager, soms bij mantelzorger. 



Mantelzorgpremie van de gemeente

- Variabel bedrag

- Gemeente beslist of ze dit doet of niet

De 2 meest voorkomende premies



Gemeentelijke mantelzorgpremie

Wat

- Niet iedere gemeente biedt dit aan

- Verschil in bedrag, voorwaarde en 

procedure

Hoe vraag ik het aan?

Bij het sociaal huis of je gemeente

7



Wervik – Zorgtoelage voor + 21-

jarigen verleend door het OCMW
• De persoon:

– Is minimum 21 jaar

– Is gedomicilieerd in de gemeente en hij/zij verblijft 
er gewoonlijk

– Heeft op de BEL-foto een score van minimaal 28 
punten en maximaal 34 punten

– Ontvangt geen uitkering van de Vlaamse 
zorgverzekering

– Heeft recht op de verhoogde tegemoetkoming van 
het RIZIV
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Wervik – Zorgtoelage voor + 21-

jarigen verleend door het OCMW

• Voorwaarden:

– De zorgtoelage wordt uitbetaald aan de 

zorgbehoevende.

– Bedrag: 25 euro per maand

– De betaling gebeurt per kwartaal

– De aanvraag moet elk jaar hernieuwd worden.

Verantwoordelijke dienst: pensioen/sociale dienst
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Wervik – Zorgtoelage voor - 21-

jarigen verleend door het OCMW
• De zorgtoelage wordt verleend aan de moeder of de vader die de 

verzorging en de opvoeding van een zorgbehoevende jongere op zich 
neemt.

• De zorgbehoevende jongere heeft de leeftijd van 21 jaar niet bereikt.

• Hij/zij is gedomicilieerd in de gemeente en verblijft er gewoonlijk, samen 
met de persoon die voor de opvoeding instaat.

• Hij/zij is gerechtigd op bijkomende kinderbijslag. Het attest van 
bijkomende kinderbijslag vermeldt de score 6 tot 17 (categorieën 1 tot 5) 
of score 4 op pijler 1 (ongeschikt volgens de officiële Belgische schaal van 
invaliditeit.

• Hij/zij ontvangt geen uitkering in het kader van de Vlaamse 
zorgverzekering of doet een beroep op het persoonlijk assistentiebudget 
(PAB).
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Wervik – Zorgtoelage voor - 21-

jarigen verleend door het OCMW
• De zorgtoelage wordt uitbetaald aan de persoon die voor de opvoeding 

instaat en de kinderbijslag ontvangt.

• Bedragen van de zorgtoelage:

• 20 euro per maand indien de zorgbehoevende jongere thuis verblijft of 
dagelijks naar huis komt.

• 10 euro per maand indien de zorgbehoevende jongere in een instelling 
verblijft maar regelmatig (wekelijks of maandelijks) naar huis komt.

• De toelage wordt op het einde van het jaar uitbetaald voor de maanden 
waarbij aan de voorwaarden werd voldaan.

• Er wordt geen toelage toegekend voor zorgbehoevende jongeren die 
permanent in een instelling verblijven.

• De aanvraag moet jaarlijks hernieuwd worden.

Verantwoordelijke dienst: pensioen/sociale dienst
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Zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden

130 euro / maand

De 2 meest voorkomende premies



Zorgbijdrage: wat is dat?

Verplichte bijdrage vanaf 26 jaar

- 52 of 26 euro

- Niet op tijd betaald

- Waarschuwing

- Geldboete (na 2 jaar)

- Brussel (keuze+wachttijd)
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Wanneer heb je recht op budget 

voor zwaar zorgbehoevende?
Voorwaarden

- Aangesloten zijn bij de Zorgkas (je betaalt 

jaarlijks je zorgbijdrage van 26 of 52 euro)

- Je bent langdurig zwaar zorgbehoevend

- Min. 5 jaar in Vlaanderen/Brussel wonen
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Zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden
Hoe vraag ik het aan? 

Woont je zorgvrager thuis? 
- Vraag een huisbezoek aan van je dienst 

maatschappelijk werk van je ziekenfonds

- Zij maken een indicatiestelling op basis van vragen 

- Antwoord binnen de 4 maanden

- Tip: wees er als mantelzorger bij!

Of via verblijfsattest van woonzorgcentrum. 
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Zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden

Wat

- 130 euro / maand

- Gestort aan de zorgvrager

- Voor alle niet-medische kosten (ook 

mantelzorg)

- Levenslang of tijdelijk toegekend
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Zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden

Met wie neem ik contact op?

- Dienst maatschappelijk werk van je 

ziekenfonds 

- Loket van je ziekenfonds
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Premies voor specifiekere 

doelgroepen

Zorgbudget voor ouderen: vanaf 65+

Zorgbudget voor personen met een 
handicap (trap 1)

Persoonsvolgend budget voor 
personen met een handicap (trap 2)



Premies voor specifiekere 

doelgroepen

Zorgbudget voor ouderen: 
vanaf 65+



Zorgbudget voor ouderen 

met een zorgnood

Wat

- Bedrag is voor iedereen anders. Het hangt af 

van 

- (gezins)inkomen

- gezinssamenstelling en

- hoeveel zorg iemand nodig heeft
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Zorgbudget voor ouderen 

met een zorgnood

Voorwaarden

- 65+

- Beperkt inkomen 

- Gezondheidsproblemen
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Zorgbudget voor ouderen 

met een zorgnood
Hoe vraag ik het aan? 

- Online: 
https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/s
sologin

Wat heb je nodig? Je identiteitskaart, een 
kaartlezer en je kent je pincode van je 
identiteitskaart
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Zorgbudget voor ouderen 

met een zorgnood

Contact

- Contacteer Dienst Maatschappelijk werk voor 

invullen. 

- Zorgkas kijkt je gegevens na. 

- Antwoord in 4 maanden
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Premies voor specifiekere 

doelgroepen

Zorgbudget voor personen met 
een handicap die af en toe 
hulp nodig hebben



Trap 1: Zorgbudget voor personen 

met een handicap
Wat

- Vast, maandelijks bedrag van 300 euro

- Voor dienstencheques, dagopvang, 
hulpmiddelen, 
mantelzorg, …

Voorwaarden

Voor iedereen met een erkende handicap
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Trap 1: Zorgbudget voor personen 

met een handicap

Procedure

Zelf geen aanvraag indienen
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Premies voor specifiekere 

doelgroepen

Persoonsvolgend budget voor 
personen met een handicap die 
intensieve zorg nodig hebben 
(trap 2)



Trap 2: 

Persoonsvolgend Budget (PVB)
Wat

- Bedrag voor extra hulp in cash, vouchers

- Voor langere tijd in dagcentrum, nachtopvang, 
voltijds een assistent betalen, …

- Uitbesteding budget verantwoorden

Voorwaarden 
- Erkenning handicap

- Intensievere zorg nodig
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Trap 2: 

Persoonsvolgend Budget (PVB)

Bedrag 

- Naargelang de zorgnood 

- Altijd hoger dan trap 1

Procedure

- Ondersteuningsplan indienen
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Welke premies mag je altijd 

combineren?

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Zorgbudget voor ouderen 

Zorgbudget voor personen met een handicap 
die af en toe zorg nodig hebben (trap 1)



Welke premies mag je nooit 

combineren?

Zorgbudget voor personen met een 
handicap die af en toe zorg nodig 
hebben (trap 1)

Persoonsvolgend budget voor personen 
met een handicap die intensieve zorg 
nodig hebben (trap 2)
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Tegemoetkoming Voor wie Waarom Bedrag 

/maand

Gemeentelijke 

mantelzorgpremie

Mantelzorger of 

zorgvrager

Bedanking

(vrij 

besteden)

Andere 

voorwaarden + 

bedragen per 

gemeente

Zorgbudget zwaar 

zorgbehoevenden

Zorgvrager 

(zware zorgvraag)

Niet-

medische 

kosten

130 euro

Zorgbudget voor 

ouderen met een 

zorgnood

65+

Beperkt inkomen

Gezondheidsproblemen

Welzijn 

versterken

Naar inkomen

Basis 

Ondersteunings

Budget (BOB)

Persoon met handicap Zorg inkopen 

(vrij 

besteden)

300 euro

Persoonsvolgend

budget (PVB)

Persoon met handicap

Intensievere zorg nodig

Zorg inkopen

(bewijslast)

Budget naar

zorgnood

(hoger BOB)

Vlaamse sociale bescherming

Persoonsvolgende financiering (PVF)



Hulpverlenende organisaties

• Erkende mantelzorgverenigingen
– Steunpunt Mantelzorg

– Liever Thuis LM

– Samana

– Ons Zorgnetwerk

– OKRA, trefpunt 55+

– S-Plus Mantelzorg

• De Dienst Maatschappelijk Werk (DMW) ziekenfonds

• OCMW

• De Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

• Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

• Mantelzorgcafé 

• www.mantelzorghub.be
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http://www.mantelzorghub.be/

