Wanneer vraag je de mantelzorgpremie aan?

Alle veranderingen direct doorgeven!

Wanneer aanvragen?

Na verloop van tijd kunnen de gegevens
ingevuld bij het aanvragen van de mantelzorgpremie niet meer overeenstemmen met de echte leefsituatie. Voorbeelden daarvan zijn:
¤ de zwaar zorgbehoevende persoon is
definitief opgenomen in een residentiële instelling;
¤ de zwaar zorgbehoevende persoon
of mantelzorger is verhuisd of overleden;
¤ de (gemandateerde) mantelzorger
heeft een nieuw rekeningnummer;
¤ de zwaar zorgbehoevende persoon
woont niet meer op het grondgebied
Brugge;
¤ er is een nieuwe mantelzorger.
Alle veranderingen meld je zo vlug mogelijk aan de dienst Welzijn van de stad
Brugge (contactgegevens: zie verder).
Zo vlug mogelijk wil zeggen: schriftelijk
en binnen de maand na de wijziging. Bij
wijziging van de mantelzorger, om welke
reden dan ook, is het noodzakelijk een
nieuwe en volledig ingevulde aanvraag
bij de Stad Brugge in te dienen.
Op het aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie moet je je akkoord verklaren met het reglement. Daarin staat
de verplichting vermeld om alle veranderingen zo vlug mogelijk door te geven.
Als je het reglement niet naleeft, zal de
Stad Brugge de ten onrechte uitbetaalde
premies terugvorderen. Dat is altijd vervelend en dus zeker te vermijden.

Je kunt op elk ogenblik een aanvraag indienen. Wil je echter voor een volledig
werkjaar de mantelzorgpremie ontvangen dan dien je alle nodige documenten
in vóór 30 november van het lopende
jaar. Het werkjaar wordt steeds afgesloten op 30 november waardoor aanvragen ingediend op 1 december pas geldig
zijn vanaf het volgende werkjaar.
Een voorbeeld:
De partner van een 30-jarige vrouw
met een zware beperking die in Brugge
woont, dient op 20 november een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor mantelzorgpremie in.
Bij de aanvraag is de positieve beslissing
voor mantel- en thuiszorg van de Vlaamse zorgverzekering gevoegd waaruit
blijkt dat de aanvraag is ingediend in
maart van dat jaar.
De mantelzorger komt dan vanaf maart
in aanmerking voor de Brugse mantelzorgpremie en ontvangt voor de maanden maart tot november 180 euro. Het
werkjaar daarna ontvangt de mantelzorger verder driemaandelijks mantelzorgpremie, voor zover verder aan alle voorwaarden is voldaan.
Indien dezelfde persoon zijn aanvraag
zou indienen op 1 december, dan krijgt hij
voor het pas verstreken werkjaar geen
mantelzorgpremie meer. De mantelzorgpremie gaat pas in vanaf het nieuwe
werkjaar. De eerste uitbetaling (60 euro
voor de maanden december, januari en
februari) gebeurt halfweg maart.

Jaarlijks vernieuwen?
Het is niet nodig om jaarlijks een nieuw
aanvraagformulier met positieve beslissing in te dienen.
Enkel als de einddatum, vermeld op de
positieve beslissing verstreken is, dien
je een nieuwe geldige positieve beslissing in.
Als de zwaar zorgbehoevende persoon
via het aanvraagformulier toestemming
heeft verleend voor gegevensuitwisseling dan gebeurt de verlenging automatisch tussen de verschillende diensten (ziekenfondsen, thuiszorgdiensten,
OCMW) en de stad.
Heeft de zwaar zorgbehoevende persoon geen akkoordverklaring voor gegevensuitwisseling ondertekend dan is
het nodig om zelf een nieuwe positieve
beslissing in te dienen.
De uitbetaling van de Brugse mantelzorgpremie wordt automatisch stopgezet als de einddatum vermeld op de positieve beslissing verstreken is.

Beroepsgeheim
De informatie die de dienst Welzijn ontvangt, is strikt vertrouwelijk en alleen
bestemd voor intern gebruik. Alleen de
dienst Welzijn die de aanvragen behandelt, heeft inzage in de gegevens. De
personeelsleden van de dienst mogen
daar met niemand anders over spreken.

Meer informatie?
Heb je nog vragen of wens je meer informatie neem dan contact op met:
Sociaal Huis Brugge, dienst Welzijn
Hoogstraat 9, 8000 Brugge
t 050 32 77 97 – f 050 32 67 99 –
dienst.welzijn@brugge.be
open: maandag tot vrijdag van 8.30 u.
tot 12 u. en op afspraak van 13.30 u. tot
16.30 u.
De infowijzer, het reglement en het aanvraagformulier voor de mantelzorgpremie zijn terug te vinden op de website
www.brugge.be.
Daarnaast kan je ook terecht bij het
OCMW, de thuiszorg- en gezinszorgdiensten en de sociale diensten van alle
ziekenfondsen te Brugge.
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Het leven is niet altijd wat men ervan verwacht. Je kind wordt geboren met een handicap, je krijgt een ongeval en blijft gekluisterd aan een rolstoel, je 57-jarige
moeder krijgt dementie, … in dergelijke situaties is er veel onzekerheid en angst en begint de moeilijke zoektocht naar een nieuw evenwicht. Iedereen wil dan graag
thuis blijven wonen in de vertrouwde omgeving. Ondanks de vele hulp die professionelen (thuiszorg, poetshulp, …) dan bieden, gebeurt heel wat ondersteuning van
zorgbehoevenden door familie, vrienden, kennissen en buren. Deze stille werkers of mantelzorgers zijn vaak onmisbaar om het thuisverblijf leefbaar en aangenaam
te houden. De stad brugge waardeert deze talloze vrijwilligers en wil hen met de mantelzorgpremie een financieel duwtje in de rug geven.
De Brugse mantelzorgpremie
De Brugse mantelzorgpremie werd in 2008 ingevoerd
voor de mantelzorgers van Brugse 60-plussers. In 2011
is de leeftijdsvoorwaarde afgeschaft. Sedert dan kunnen mantelzorgers van zwaar zorgbehoevende kinderen, jongeren en volwassenen die thuis verblijven ook de
Brugse mantelzorgpremie ontvangen.

Wie is mantelzorger?
Je bent mantelzorger als je vrijwillig instaat voor de alledaagse zorg van iemand die zorgbehoevend is. Voor
de Brugse mantelzorgpremie gaat het overigens over
een zwaar zorgbehoevend persoon. Meestal is de mantelzorger een gezins- of familielid (partner, kind, ouder,
broer, zus, …) maar het kan ook een vriend of kennis
zijn met wie de persoon met een chronische ziekte en/
of een beperking een persoonlijke band heeft.

Wanneer heb je als mantelzorger recht op
de Brugse mantelzorgpremie?
Om voor de Brugse mantelzorgpremie in aanmerking te
komen is aan volgende voorwaarden te voldoen:

De zorgbehoevende persoon

¤ is zwaar zorgbehoevend en kan dit bewijzen met
de positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering. Dit betekent dat de zwaar zorgbehoevende
persoon recht heeft op de tegemoetkoming voor
mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse
zorgverzekering. De zorgvergoeding van de Vlaamse zorgverzekering wordt uitbetaald via de zorgkas
waarbij de zorgbehoevende is aangesloten en bedraagt momenteel 130 euro per maand. Zie verder
voor meer uitleg (*).
¤ Leeft in een thuissituatie en is in Brugge gedomicilieerd. De zwaar zorgbehoevende persoon kan in zijn
eigen huis wonen maar ook in het appartement of de
woning van zijn/haar mantelzorger. Zo kan een zwaar
zorgbehoevende moeder inwonen bij haar zoon.
Een tijdelijk verblijf in een aangepaste instelling (bijvoorbeeld een kortverblijf in het weekend, in een
ziekenhuis of in een centrum voor dagverzorging,...)
wordt aanzien als een thuissituatie. De mantelzorger
blijft dus tijdens de volledige duur van de tijdelijke
opname recht hebben op de Brugse mantelzorgpremie.

De mantelzorger

¤ Is een echte vrijwilliger. Je mag voor de mantelzorg
geen enkele andere vergoeding krijgen. Ben je mantelzorger maar krijg je een vergoeding voor vrijwilligerswerk, zoals bijvoorbeeld in het kader van oppashulp, dan kom je niet in aanmerking voor de Brugse
mantelzorgpremie. Ook kun je geen premie krijgen
als je beroepsmatig iemand verzorgt.

¤ Is meerderjarig en dus minstens 18 jaar.
¤ De thuisverzorging in eigen woning geven ofwel in de
woning van de zwaar zorgbehoevende persoon. De
verstrekte zorgen zijn intensief, langdurig en zijn
meer dan bijvoorbeeld wat administratieve ondersteuning.
¤ Hoeft niet in Brugge te wonen.

De mantelzorger voor een beperkte tijdsduur

¤ is een mantelzorger die minstens 30 dagen per
werkjaar thuis zorgt voor een zwaar zorgbehoevende
persoon die de overige dagen in een residentiële instelling verblijft.
Bijvoorbeeld als je mantelzorger bent voor je zorgbehoevend kind dat enkel tijdens de schoolvakanties
naar huis komt en de rest van het jaar in een residentiële instelling verblijft.
¤ Ook hier is de basisvoorwaarde dat de zorgbehoevende persoon recht heeft op de tegemoetkoming
voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. De zorgbehoevende ontvangt
dan per jaar maar 1 of 2 maanden premie (= momenteel 1 of 2 maal 130 euro).
(*) Waar kan ik de tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg
in het kader van de Vlaamse zorgverzekering aanvragen?
Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor
mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering dient de zwaar zorgbehoevende persoon aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Voor meer informatie over de voorwaarden
of voor het indienen van een aanvraag neem je contact op met de
sociale dienst van één van de ziekenfondsen werkzaam op het
Brugs grondgebied, de thuiszorg- en gezinszorgdiensten, het
OCMW Brugge of bij de Vlaamse zorgverzekering (t 02 553 46 90
– f 02 553 07 25 – www.vlaamsezorgverzekering.be – zorg-engezondheid@vlaanderen.be)

Wanneer heb je geen recht op de Brugse
mantelzorgpremie?
Je hebt geen recht op de Brugse mantelzorgpremie als
de zwaar zorgbehoevende persoon:
¤ permanent in een residentiële instelling verblijft
ook al is hij/zij er niet gedomicilieerd. Permanent
betekent dat de zwaar zorgbehoevende persoon alle
dagen en nachten in de instelling verblijft. Voorbeelden van residentiële instellingen zijn:
 een woonzorgcentrum;
 een psychiatrisch verzorgingstehuis;
 een residentiële instelling voor personen met een
handicap erkend door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH);
 een residentiële instelling voor personen met een
handicap, in België erkend door een andere dan
de Vlaamse overheid.
¤ een persoonlijk assistentiebudget (PAB) ontvangt.
De zwaar zorgbehoevende persoon ontvangt van

het VAPH een bepaald budget en daarmee stelt hij/
zij persoonlijke assistenten tewerk. Deze assistenten helpen bij o.a. huishoudelijke taken, lichamelijke
verzorging en de organisatie van het dagelijkse leven. Het gaat hier dus om betaalde hulpverlening en
niet om vrijwilligerswerk.

Hoeveel bedraagt de premie?

¤ De mantelzorgpremie bedraagt 20 euro per maand.
De uitbetaling gebeurt om de 3 maanden. De mantelzorger ontvangt dan telkens 60 euro.
De eerste uitbetaling van het werkjaar gebeurt halfweg maart. Deze uitbetaling geldt voor de maanden
december, januari en februari.
De andere uitbetalingen van het werkjaar volgen
halfweg juni, september en december.
¤ De mantelzorgpremie voor een beperkte tijdsduur
bedraagt 40 euro per werkjaar. De uitbetaling gebeurt 1 maal per werkjaar.
De uitbetaling gebeurt jaarlijks in dezelfde periode
als wanneer de eerste aanvraag is ingediend. Bijvoorbeeld: een mantelzorger dient in maart een eerste aanvraag in en wordt uitbetaald in juni. Dan zal
de mantelzorger jaarlijks in juni 40 euro ontvangen.

(Een werkjaar loopt van 1 december van het huidige jaar tot 30
november van het volgende jaar.)

De mantelzorgpremie wordt steeds uitbetaald aan de
mantelzorger en is niet belastbaar. Je hoeft dit dus niet
aan te geven op je belastingbrief.

Wie krijgt de premie als er meerdere mantelzorgers zorgen voor één persoon?
Meestal is er één mantelzorger die hulp en bijstand
verleent aan één zwaar zorgbehoevende persoon. Maar
er kunnen ook meerdere mantelzorgers zijn voor één
zwaar zorgbehoevende persoon. Enkele voorbeelden:
¤ alle gezinsleden (vader, moeder, broer en/of zus) zijn
mantelzorger voor hun dochter of zus met een beperking;
¤ meerdere kinderen zijn mantelzorger voor hun
zwaar zorgbehoevende vader.
De premie wordt slechts aan één persoon uitbetaald.
In dit geval spreek je af aan wie de premie wordt uitbetaald. Die persoon (= de volmachthoudende mantel-

zorger) ontvangt als enige de mantelzorgpremie op zijn
rekening. De stad gaat ervan uit dat de volmachthoudende mantelzorger het geld evenredig verdeelt onder
de verschillende mantelzorgers.
Op het aanvraagformulier duiden de verschillende
mantelzorgers aan wie de mantelzorgpremie zal ontvangen. Door hun handtekening geven zij hun akkoord
dat de premie op naam van de volmachthoudende mantelzorger uitbetaald wordt.

Kan je als mantelzorger een premie krijgen
als je voor meerdere personen zorgt?
Je kunt mantelzorger zijn voor meerdere zwaar zorgbehoevende personen en per zwaar zorgbehoevende persoon de Brugse mantelzorgpremie ontvangen. Zo kan
een kleinzoon zorgen voor zijn zwaar zorgbehoevende
grootouders en voor allebei de mantelzorgpremie krijgen.
Om de mantelzorgpremie van de Stad Brugge te ontvangen dient de kleinzoon, als mantelzorger, twee aanvraagformulieren in: één voor zijn zwaar zorgbehoevende oma en één voor zijn zwaar zorgbehoevende opa.

Hoe en waar vraag je de mantelzorgpremie
aan?
De aanvraag gebeurt bij de Stad Brugge door het indienen van:
1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
Zowel de mantelzorger als de zwaar zorgbehoevende persoon ondertekenen het aanvraagformulier.
Als de zwaar zorgbehoevende persoon minderjarig
is of niet meer zelf kan ondertekenen dan ondertekent de wettelijke vertegenwoordiger de aanvraag.
Het aanvraagformulier vind je:
 in het midden van deze infowijzer
 op de website www.brugge.be
 in het sociaal huis, dienst Welzijn, Hoogstraat 9,
8000 Brugge.
2. De positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering
Bij de aanvraag voeg je een kopie van de toekenning
voor mantel- en thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering (= positieve beslissing). Dit is de
brief van de zorgkas waarbij de zwaar zorgbehoevende persoon aangesloten is en waarin wordt meegedeeld voor welke periode de zorgvergoeding wordt
uitbetaald. De positieve beslissing is meestal geldig
voor 3 jaar en dient uiteraard nog geldig te zijn op het
ogenblik dat je de Brugse mantelzorgpremie aanvraagt. Zonder de positieve beslissing is een aanvraag voor mantelzorgpremie niet geldig.
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