Subsidiereglement mantelzorgpremie voor senioren
1. Doel
De mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' voor de mantelzorger zelf.
2. Begrippen
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:
• Zorgbehoevende: iedere persoon die door ziekte, beperking of ouderdom verzorging en
bijstand krijgt van een mantelzorger en die voldoet aan de voorwaarden die zijn opgenomen in
artikel 4 van dit reglement.
• Natuurlijk thuismilieu: de plaats waar een zorgbehoevende effectief woont, met uitsluiting van
de collectieve woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en waar geheel
of gedeeltelijk, de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt geboden.
• Mantelzorger: een persoon die op regelmatige basis onbezoldigd én vanuit een familiale of
sociale relatie zorg verleent aan een zorgbehoevende.
3. De voorwaarden waaraan de mantelzorger dient te voldoen
De mantelzorger
• is een meerderjarige, natuurlijke persoon die zelf niet zorgbehoevend is;
• is op de aanvraagdatum ingeschreven in het district Berchem;
• heeft een affectieve en/of sociale relatie met de zorgbehoevende;
• of diens gezin is gekoppeld aan maximum twee zorgbehoevenden.
4. De voorwaarden waaraan de zorgbehoevende dient te voldoen
De zorgbehoevende dient :
• op de aanvraagdatum ingeschreven te zijn in de registers van het district Berchem;
• minstens 60 jaar te zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu te verblijven;
• één van de volgende medische bewijsstukken voor te leggen:
- Katz-schaal: minimum score A;
Het evaluatieformulier ‘katzschaal’ dient, duidelijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en
afgestempeld te worden door een arts;
- BEL profiel: minimum 27 punten;
Het document ‘bel-profielschaal’ dient, duidelijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en
afgestempeld te worden door de bevoegde instantie;
- Medisch attest: van tenminste 66% handicap of een verminderen van zelfredzaamheid met
minimum 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder.
Enkel een medisch attest van een mutualiteit of de F.O.D. Sociale Zekerheid wordt
aanvaard;
- Bewijs van dementering.
Door een kopie van de goedkeuring van een medisch adviseur (te verkrijgen bij de
mutualiteit) voor terugbetaling van specifieke medicatie (oa Aricept, Remynill, Exelon) of
door een verslag van een geheugencentrum of een dienst neurologie van een ziekenhuis.
5. Procedure tot het aanvragen van de premie
• De aanvraag gebeurt door het indienen van een volledig ingevuld, gedagtekend en
ondertekend aanvraagformulier (formulier te bekomen in het districtshuis van Berchem of via

•
•

•

www.berchem.be/senioren) per zorgbehoevende, samen met de verantwoordingsstukken. Bij
voorkeur wordt de aanvraag digitaal ingediend via senioren.berchem@stad.antwerpen.be . Het
kan ook afgegeven worden aan het onthaal in het districtshuis van Berchem, Grotesteenweg
150, 2600 Berchem tijdens de openingsuren.
Aanvragen moeten vóór 15 juni van het lopende kalenderjaar ingediend worden.
Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden.
Minstens bevat het volgende vermeldingen:
- Identiteit (familienaam, voornaam, adres en telefoonnummer), het
rijksregisternummer, de geboortedatum en de handtekening van de mantelzorger;
- Identiteit (familienaam, voornaam, adres en telefoonnummer), het
rijksregisternummer, de geboortedatum en de handtekening van de zorgbehoevende;
- Het bankrekeningnummer van de mantelzorger waarop de premie zal gestort worden.
Bij de aanvraag dienen volgende documenten te worden bijgevoegd:
- Uittreksel van gezinssamenstelling van de aanvrager of de toelating aan de stedelijke
administratie om dit uittreksel zelf op te vragen.
- Uittreksel van gezinssamenstelling van de zorgbehoevende of de toelating aan de
stedelijke administratie om dit uittreksel zelf op te vragen.
- Een medisch bewijs zoals vernoemd in artikel 4.
- Als de mantelzorger en zorgbehoevende niet op hetzelfde adres ingeschreven zijn:
verklaring op eer van de huisarts van de zorgbehoevende dat de mantelzorger zich
daadwerkelijk met de thuiszorg bezig houdt en een aantal ondersteunende taken
verricht om de zorgbehoevende te ontlasten.

6. Bedrag van de mantelzorgpremie
Het bedrag van de mantelzorgpremie is jaarlijks variabel maar voor elke mantelzorger hetzelfde
en bedraagt maximaal 150,00 Euro per jaar én per zorgbehoevende. De betaling gebeurt bij
bankoverschrijving op het in het aanvraagformulier opgegeven bankrekeningnummer van de
mantelzorger. Er is geen uitbetaling in cash mogelijk.
De mantelzorgpremie kan worden gecumuleerd met de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering
en andere premies.
7. Beslissing over de toekenning of weigering
• De districtssecretaris legt de aanvragen voor de mantelzorgpremie voor aan het
districtscollege samen met een gemotiveerd advies.
• Het districtscollege oordeelt over het toekennen van de mantelzorgpremie op basis van de
door de aanvragers voorgelegde stukken.
• De definitieve bevestiging van de toekenning of weigering van de mantelzorgpremie wordt ten
laatste 1 maand na de beslissing van het districtscollege schriftelijk aan de aanvrager ter
kennis gebracht.
8. De uitbetaling
De premie wordt uitbetaald in juli of augustus van het aanvraagjaar. Het district Berchem verleent
deze mantelzorgpremie binnen de perken van het voorziene budget.
De subsidie wordt uitbetaald per zorgbehoevende.

9. Toepasselijke reglementering
Voor zover er in dit reglement niet van wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de wet van 11
november 1983 op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen én het algemeen
stedelijk reglement op de toelagen (gemeenteraadsbesluit van 18 december 2006) van toepassing.
10. Vrijwaringsclausule
Ieder die een subsidie van de stad ontvangt of rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maakt van
stedelijke infrastructuur neemt het engagement op zich om op een constructieve manier mee te
werken aan de opbouw van een stad waarin burgers zonder onderscheid, met respect voor elkaar,
harmonieus samen leven. Uiteraard betekent dit de volstrekte naleving van de wetten van het
Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden.
De subsidie of infrastructuur aanwenden op een wijze die in strijd is met het engagement leidt
steeds tot sancties zoals:
• Weigeren of terugvorderen van de subsidie
• eenzijdig beëindigen van de samenwerking
• verhuurverbod in alle stedelijke centra
• weigering logistieke ondersteuning
De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt naar aanleiding
van de opgelegde sancties.’
11. Interpretatie van het reglement
Het districtscollege beslist over alle niet uitdrukkelijk in het reglement voorziene gevallen.
12. Inwerkingtreding
Dit reglement gaat in vanaf 1 januari 2017.

