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MANTELZORG-
PREMIE

Voeg bewijsstukken toe

• Een uittreksel van uw gezinssamenstelling. 

  U kan ook toestemming geven aan de 

  administratie om dit uittreksel op te 

  vragen.

 • Het bewijs dat de hulpvrager 

  zorgbehoevend is, aan de hand van één 

  van volgende documenten:

 Het evaluatieformulier Katz-schaal, 

   ingevuld door een adviserend 

   arts

 Het document BEL-profi elschaal, 

   ingevuld door een bevoegde 

   instantie

 Een medisch attest met minstens 

   66 procent handicap of minstens 

   9 punten, afgeleverd door een 

   mutualiteit of de F.O.D. Sociale 

   Zekerheid

 Voor personen met dementie   

   volstaat een kopie van een verslag  

   van een geheugencentrum,   

   neuroloog of geriater of de   

   toekenning van de mutualiteit voor  

   medicatie.

 Attest van toekenning voor   

   Vlaams Zorgbudget voor zwaar  

   zorgbehoevenden

Let op

 • De aanvraag is geldig voor het lopende 

  jaar. Elk jaar moet u een nieuwe aanvraag  

   indienen om in aanmerking te komen. 

 • De mantelzorgpremie wordt toegekend  

  door district Hoboken aan de    

  mantelzorger. Dit is een andere premie 

  dan het zorgbudget dat wordt toegekend 

  aan de zorgvrager. Meer informatie 

  hierover bij uw zorgkas verbonden 

  aan uw mutualiteit of bij een erkende 

  thuiszorgdienst.

 • Vraag het toelagereglement op om na  

  te kijken of u de juiste attesten bezorgt.  

   

Meer info bij de seniorenconsulent in 

kasteel Sorghvliedt, Marnefl aan 3,

2660 Hoboken, tel. 03 338 30 63

HO_senioren@antwerpen.be. 

www.hoboken.be
03 338 30 63
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Mantelzorgpremie
Ondersteuning voor de  

mantelzorger van een senior

Nieuw reglement vanaf  
1 januari 2020

De meeste senioren willen zo lang 

mogelijk zelfstandig in hun vertrouwde 

omgeving blijven wonen, ook als ze 

zorg nodig hebben. Vaak neemt een 

inwonend familielid een deel van de 

zorgen op zich. Het district Hoboken 

wil deze mantelzorgers ondersteunen 

via een mantelzorgpremie. 

Een tussenkomst van 150 euro 

De mantelzorgpremie bedraagt 150 

euro per jaar voor maximum twee 

hulpvragers per gezin. 

De hulpvrager moet samenwonen met 

de mantelzorger. Het bedrag wordt 

toegekend aan de mantelzorger.

Criteria om een toelage te ontvangen

 • De zorgbehoevende senior is minstens  

  55 jaar en woont nog thuis.

 • U woont samen met de zorgbehoevende  

  senior op hetzelfde adres in Hoboken.

 • U bent meerderjarig en niet  

  zorgbehoevend.

 • De zorgbehoevende moet minstens   

  aan één van de volgende medische   

  voorwaarden voldoen:

 Katz-schaal: minimum A

 BEL-profielschaal: vanaf 27 punten

 Medisch attest met minstens   

  66 procent handicap of vermindering  

  van zelfredzaamheid met minstens  

  9 punten

 Voor personen met dementie   

  volstaat een verslag van een   

  neuroloog of geriater of de   

  goedkeuring van een medisch   

  adviseur voor de terugbetaling   

  van specifieke medicatie

 Toekenning Vlaams Zorgbudget voor  

  zwaar zorgbehoevenden

Premie aanvragen

Via een aanvraagformulier met de nodige 

bewijsstukken kan u een mantelzorgpremie 

bekomen. Deze aanvraag moet toekomen 

voor 1 oktober van het lopende jaar. Als uw 

aanvraag goedgekeurd wordt, ontvangt u de 

premie binnen de zes maanden.

 • Vraag een formulier aan in het    

  districtshuis van Hoboken in de   

  Marneflaan 3, tel. 03 338 30 63,  

  via HO_senioren@antwerpen.be of   

  download er één via www.hoboken.be.

 • Voeg alle bijlagen en een medische   

  bewijsstuk toe. 

 • Dien dit dossier in bij het onthaal  

  van kasteel Sorghvliedt of onder gesloten  

  omslag in de brievenbus of mail naar  

  HO_senioren@antwerpen.be. 

 • De premie wordt betaald via een   

  overschrijving.
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