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Steunpunt Mantelzorg Zuid

Mantelzorg is de zorg die mensen bieden aan een 
naaste die zorg nodig heeft. Dat kan variëren van 
kortdurend met een lage intensiteit, tot langdurig 
en zeer intensief. 

Mantelzorg is onbetaalde en niet-beroepsmatige 
zorg.



Zorgwetten

• Wet Langdurige Zorg (WLZ)

• Zorgverzekeringswet (ZVW)

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
(WMO)

• Jeugdwet



ZIN of PGB

Het is mogelijk om de verschillende indicaties (Zvw, 
Wmo, Wlz en jeugdwet) op 2 manieren in te zetten.

➢Zorg in natura, ZIN: de indicatie komt op naam van 
de zorgverlener. Er wordt volgens afspraken zorg 
verleent. De zorgontvanger betaalt een eigen 
bijdrage.

➢Persoonsgebonden budget, PGB; hierover meer 
op de volgende dia.



Persoonsgebonden Budget 
(PGB)

Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking, zorg of 
ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen 
welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. 

Er zijn vier soorten pgb’s:

• pgb-Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning

• pgb-Wlz: Wet langdurige zorg

• pgb-Jeugdwet: Jeugdwet

• pgb-Zvw: Zorgverzekeringswet

Binnen deze wetten is een indicatie voor zorg nodig. Als deze er is moet er 
toestemming gegeven worden om dit via een PGB uit te laten betalen.

https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/wmo-en-mantelzorg
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/wet-langdurige-zorg-en-mantelzorg
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/jeugdwet-en-mantelzorg
https://mantelzorg.nl/pagina/voor-mantelzorgers/thema-s/wetten-en-regels/zorgverzekeringswet-en-mantelzorg


Persoonsgebonden Budget 
(PGB) en mantelzorg

De pgb-houder kan naast professionele zorgverleners 
ook jou als mantelzorger inschakelen voor zijn zorg. In 
dat geval kun je uit het pgb betaald worden. Je moet 
dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is. 

De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. 
Gaat het om Wmo- of jeugdzorg, dan kan de gemeente 
specifieke regels hanteren.



Persoonsgebonden Budget 
(PGB) en mantelzorg

Om in aanmerking te komen voor een pgb is een 
indicatie nodig voor zorg met verblijf, persoonlijke 
verzorging of verpleging, begeleiding, huishoudelijke 
hulp of jeugdzorg. Per pgb gelden er specifieke 
voorwaarden. Algemene voorwaarden zijn:

• De aanvrager moet kunnen onderbouwen waarom hij 
een pgb nodig heeft in plaats van zorg in natura.

• De aanvrager moet in staat zijn het pgb te beheren 
en er verantwoorde zorg mee in te kopen.



Voordelen PGB

• Eigen regie

• Als mantelzorger een andere 
inkomensbron creëren

• Mantelzorgforfait (UWV) 50 %



PGB – extra’s

Binnen de WLZ, WMO en Jeugdwet:

➢Feestdagenuitkering

➢Verantwoordingsvrij bedrag



Nadelen PGB

• Je bouwt geen pensioen op.

• Als je zelf ziek wordt, is er niet zomaar 
vervanging.

• Je hebt geen inkomen meer als degene voor 
wie je zorgt wordt opgenomen of overlijdt.

• Je krijgt geen geld bij ziekte of 
arbeidsongeschiktheid, werkeloosheid

• Je moet over het inkomen inkomstenbelasting 
betalen.

• Voor deze overeenkomsten moet je je houden 
aan de Arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur 
per week.



Persoonsgebonden Budget  

• Hulp voor pgb administratie

• Met een PGB kun je online de pgb 
administratie en verantwoording van je 
persoonsgebonden budget beheren.

• Via de SVB kan de uitbetaling van het 
loon plaatsvinden

• Veel informatie vind je ook op de website 
van Per Saldo, de belangenvereniging voor 
mensen met een pgb.

http://www.pgb.nl/


Zorgverzekeringswet
➢Aanvullende verzekering

➢Om mantelzorgers te ondersteunen, zijn er 
vanuit de 
aanvullende zorgverzekering vergoedingsmogelij
kheden voor:

• Vervangende mantelzorg

• Een mantelzorgmakelaar

• Mantelzorgcursussen



Vanuit de gemeente

• OV- vergoeding voor mantelzorgers
• Parkeervergunning voor mantelzorgers
• Mantelzorgcompliment
• Logeeropvang
• Mantelzorgondersteuning
• Inzet vrijwilligers



Sociale Verzekeringsbank SVB

Voor een kind dat thuis woont en intensieve zorg 
nodig heeft, kunt u dubbele kinderbijslag krijgen. 
Deze extra kinderbijslag is bedoeld als bijdrage in 
de kosten voor de opvoeding en verzorging. 

U vraagt de extra kinderbijslag aan bij de SVB.



Belastingen
U kunt gemaakte zorgkosten aftrekken voor:

• u en uw fiscale partner

• uw kinderen die jonger zijn dan 27 jaar, als 
zij niet in staat zijn de kosten zelf te betalen

Of uw hiervoor in aanmerking komt wordt 
bepaald door de soort, hoogte van de kosten 
en de hoogte van uw inkomen

In sommige situaties ook 
van: broers/ zussen als die bij u in huis 
wonen, gehandicapte personen van > 27 jaar die 
in huis wonen



Vervoerskosten

Maakt u door ziekte of invaliditeit vervoerskosten? Dan 
kunt u de volgende uitgaven aftrekken:
• Werkelijke uitgaven voor vervoer naar een arts of 

ziekenhuis en terug
• extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit
• U mag de extra vervoerskosten aftrekken als u hogere 

vervoerskosten hebt in vergelijking met mensen die niet 
ziek of invalide zijn.



Vervoerskosten

Reiskosten voor ziekenbezoek zijn onder de 
volgende voorwaarden aftrekbaar:
• U en de zieke hadden bij het begin van de 

ziekte samen een huishouden.
• U bezoekt in het jaar regelmatig de zieke.
• De zieke wordt langer dan een maand 

verpleegd. 



OV Begeleiderskaart

• De OV-Begeleiderskaart is bedoeld voor reizigers 
die niet zonder persoonlijke begeleiding met het 
openbaar vervoer kunnen reizen.

• Onder openbaar vervoer wordt verstaan de 
openbare trein-, bus-, metro-, en tramdiensten.

• Als degene voor wie je zorgt gebruik maakt 
van Valys, mag hij of zij gratis een 
begeleider meenemen.



Inkomensafhankelijke verlaging 
huurverhoging

Wilt u bezwaar maken tegen de extra 
inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan moet 
u voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden. 
U, of iemand anders uit uw huishouden, heeft:

• minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging 
thuis.

• Een mantelzorgcompliment ontvangen van de gemeente. De mantelzorg 
moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.

• een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis.

• een beschikking op grond van de Wmo voor aanpassing van de woning. U 
moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de 
persoon met de beschikking.

• een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw 
huisgenoten) blind bent.

• een nog geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de 
regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).



Zorgverlof

Er zijn drie soorten verlof mogelijk:

• Calamiteitenverlof

• Kortdurend zorgverlof

• Langdurend zorgverlof

Het verschilt per verlofsoort of u krijgt 
doorbetaald:

• Bij calamiteitenverlof (kortdurend 
verzuimverlof) krijgt u uw loon in principe 
gewoon doorbetaald.



Zorgverlof

• Bij kortdurend zorgverlof krijgt u minstens 
70% van uw loon doorbetaald. U heeft recht 
op 2 x het aantal uren dat u werkt per week.

• Tijdens langdurig verlof hoeft de werkgever 
uw salaris niet door te betalen. U heeft recht 
op maximaal 6 x het aantal uren dat u werkt 
per week.

• Calamiteitenverlof



Websites

• www.regelhulp.nl

• www.mantelzorg.nl

• www.belasting.nl

• www.markant.org

• www.persaldo.nl

• www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl

• www.ciz.nl

• www.zn.nl

http://www.regelhulp.nl/
http://www.mantelzorg.nl
http://www.belasting.nl
http://www.markant.org
http://www.persaldo.nl
http://www.mantelzorgerbenjenietalleen.nl
http://www.ciz.nl
http://www.zn.nl


Bedankt voor uw aandacht!

Bij vragen of meer informatie, 
neem contact op met 
Sonja Stevens, 
Mantelzorgmakelaar: 06-836 68 
179 of 
s.stevens@mantelzorgzuid.nl


