
Ondersteuningsreglement: voor 
hulpmiddelen verbonden aan de 
woning voor 65-plussers 

1. Definities

In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: 

Erkende ergotherapeut : vanaf januari 2013 mogen in België enkel ergotherapeuten, erkend 
door FOD Volksgezondheid het beroep ergotherapie uitoefenen(cfr. omzendbrief 
Onckelinkx). De lijst van erkende ergotherapeuten kan gedownload worden op de website 
van FOD Volksgezondheid.

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 1 mei 2021.

3. Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door district Berchem.

4. Wie komt in aanmerking voor de ondersteuning

Om de ondersteuning aan te vragen moet de ontvanger aan de volgende voorwaarden 
voldoen: 

● de aanvrager is een natuurlijk persoon;
● de aanvrager is op het moment van de aanvraag 65 jaar of ouder;
● de aanvrager is gedomicilieerd in het district Berchem;
● de aanvrager mag zowel eigenaar als huurder zijn van de woning waarin de 

aanpassingen dienen te gebeuren;
● Bewoners van woonzorgcentra komen niet in aanmerking;
● Bewoners van serviceflats en seniorieën komen enkel in aanmerking voor los te 

gebruiken hulpmiddelen.

5. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken

● Los te gebruiken en muurvaste hulpmiddelen die worden aangewend om langer 
zelfstandig thuis te kunnen wonen;

● Plaatsingskosten, als ze samen met de factuur of kassabon worden ingediend.



De hulpmiddelen worden verplicht geadviseerd door een erkende ergotherapeut na een 
plaatsbezoek bij de aanvrager.
De hulpmiddelen zijn enkel aan te brengen in een woning gelegen in het district Berchem.

6. Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend maximum 6 maanden na de aankoop 
van de hulpmiddelen en uitvoering van de werken.

Het aanvraagformulier kan gedownload worden op de website van het district Berchem : 
https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/senioren 

Een papieren versie kan aangevraagd worden bij de dienst seniorenbeleid van het district 
Berchem.

De ontvangst en de volledigheid van de ondersteuningsaanvraag wordt bevestigd binnen 
een termijn van 14 kalenderdagen met een ontvangstmelding.

Wanneer de ondersteuningsaanvraag onvolledig is, stuurt de stad aan de aanvrager een 
melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de nodige 
aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 4 weken. Als het 
dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de ondersteuningsaanvraag 
geweigerd worden. kalenderdagen.

Als het dossier niet binnen de opgelegde termijn vervolledigd wordt zal de aanvraag 
geweigerd worden.

7. Beslissing

De ondersteuningsaanvraag wordt gecontroleerd door de districtsadministratie.
De districtssecretaris legt de ondersteuningsaanvraag voor aan het districtscollege.
Het districtscollege neemt een beslissing over de ondersteuningsaanvraag op basis van het 
aanvraagformulier, de ingediende bewijsstukken en de controle door de 
districtsadministratie.

De beslissing wordt genomen maximum 3 maanden na ontvangst van de volledige 
aanvraag. De ontvanger wordt onmiddellijk hierna schriftelijk op de hoogte gebracht.

8. Financiële ondersteuning

De ondersteuning wordt vastgesteld op basis van de volgende berekening: Op basis van 
een factuur of kassabon wordt een minimumbedrag van 25 EUR, inclusief btw, uitbetaald.
Er kan een maximumbedrag van 250 EUR, inclusief btw, per jaar toegekend worden per 
ondersteuningsaanvraag.

https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/senioren


Dubbele financiering van dezelfde kosten is niet toegelaten.

9. Termijnen voor uitbetaling

De uitbetaling van de ondersteuning gebeurt binnen de 2 maanden na de goedkeuring van 
de ondersteuningsaanvraag door het districtscollege. Het goedgekeurde bedrag wordt 
uitbetaald binnen de perken van de voorziene begroting.

10. Vervanging

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 23 
juni 2016 (jaarnummer 41).

11. Toepasselijke bepalingen

De wet van 14 november 1983 ‘betreffende de controle op de toekenning en op de 
aanwending van sommige toelagen’ is van toepassing, evenals alle andere toepasselijke 
wettelijke regels.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de 
gemeenteraad van 26 oktober 2020  (jaarnummer 595).
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