
Ondersteuningsreglement: 
mantelzorgpremie voor senioren 

1. Definities

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

2. Ingangsdatum

Dit reglement gaat in op 1 mei 2021.

3. Ondersteuningsverstrekker

De ondersteuning wordt verstrekt door het 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 (mantelzorger) : 
- is een meerderjarige, natuurlijke persoon die zelf niet zorgbehoevend is;
- is op de datum van de ondersteuningsaanvraag ingeschreven in het district Berchem;
- heeft een affectieve en/of sociale relatie met de zorgbehoevende;
- of diens gezin is gekoppeld aan maximum twee zorgbehoevenden.

5. Voor welke kosten mag je de ondersteuning gebruiken

De mantelzorgpremie is een ‘waarderingsvergoeding’ voor de mantelzorger zelf. 

De zorgbehoevende dient :
- op de datum van de ondersteuningsaanvraag ingeschreven te zijn in de 
bevolkingsregisters van het district Berchem;
- minstens 60 jaar te zijn op de datum van de ondersteuningsaanvraag en in het natuurlijk 



thuismilieu te verblijven;
- één van de volgende medische bewijsstukken voor te leggen :
* Katz-schaal : minimum score A, duidelijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en 
afgestempeld door een arts;
* BEL profiel : minimum 27 punten, duidelijk ingevuld, gedateerd, ondertekend en 
afgestempeld door de bevoegde instantie;
* Medisch attest : van tenminste 66% handicap of een verminderde 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 FOD 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 (o.a. Aricept, 
Reminyll, Exelon) of door een verslag van een geheugencentrum of een dienst neurologie 
van een ziekenhuis.

6. Aanvraag

De ondersteuningsaanvraag moet worden ingediend voor 15 juni van het lopende 
kalenderjaar.

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 aanvrager dient een volledig ingevuld, gedagtekend en ondertekend aanvraagformulier 
per zorgbehoevende in, samen met de vermelde verantwoordingsstukken. 
Bij voorkeur wordt de ondersteuningsaanvraag digitaal ingediend via de mailbox 
senioren.berchem@antwerpen.be . De aanvraag kan ook afgegeven worden aan het 
onthaal van het districtshuis van Berchem, tijdens de openingsuren.

Bij de ondersteuningsaanvraag 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 vermeld in artikel 5;
- als mantelzorger en zorgbehoevende niet op hetzelfde adres in het district Berchem 
ingeschreven zijn : een 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.

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 districtsadministratie aan de 
aanvrager een melding waarin wordt meegedeeld dat de aanvraag onvolledig is en dat de 

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


nodige aanvullende informatie moet worden overgemaakt binnen een termijn van 14 
kalenderdagen.

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

7. Beslissing

De districtssecretaris legt de ondersteuningsaanvragen 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.

De beslissing wordt genomen na 15 juni van het lopende kalenderjaar op de eerst mogelijke 
zitting van het districtscollege. 

8. Financiële ondersteuning

Het bedrag van de mantelzorgpremie bedraagt 150,00 EUR per jaar én per 
zorgbehoevende. 

9. Termijnen voor uitbetaling

De betaling van de ondersteuning gebeurt in juli of augustus van het aanvraagjaar, per 
zorgbehoevende, door bankoverschrijving op het in het aanvraagformulier opgegeven 
bankrekeningnummer van de mantelzorger. De mantelzorgpremie kan worden gecumuleerd 
met de uitkering van de Vlaamse Zorgverzekering en andere premies.

10. Vervanging

Dit ondersteuningsreglement vervangt het reglement goedgekeurd met het besluit van 23 
juni 2016 (jaarnummer 40)

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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