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Toelagereglement voor het verlenen van een 

mantelzorgpremie voor zorgen aan Hobokense senioren 

 

Artikel 1 -Algemeen 

Binnen de perken van het ingeschreven budget verleent het district Hoboken een 

mantelzorgpremie voor senioren. De mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' voor de 

mantelzorger zelf. 

Begrippen 

Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder: 

o Zorgbehoevende of hulpvrager: iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde 

zorgbehoevendheid een beroep doet op thuis- en mantelzorg én inwoont bij de mantelzorger. 

o Natuurlijk thuismilieu: de plaats waar de gebruiker effectief inwoont, met uitsluiting van de 

collectieve woonvormen waar personen op een duurzame wijze verblijven en gehuisvest zijn en 

waar geheel of gedeeltelijk, de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt 

geboden. 

o Mantelzorger: een natuurlijk persoon die op geregelde basis en op een niet-beroepsmatige 

wijze aanvullende, bovennormale zorg verleent aan een zorgbehoevende persoon uit zijn gezin. 

Deze zorg vloeit voort uit een affectieve/sociale relatie tussen de mantelzorger en de 

zorgbehoevende persoon. 

 

Artikel 2 - De mantelzorger dient aan volgende voorwaarden te voldoen om in 

aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie 

o Een meerderjarige, natuurlijke persoon zijn die zelf niet zorgbehoevend is. 
o Mantelzorger en hulpvrager zijn op de aanvraagdatum op hetzelfde adres ingeschreven 

in de registers EN verblijven daadwerkelijk op dit adres. 
o Er dient een affectieve en/of sociale relatie te zijn tussen mantelzorger en gebruiker 
o Maximum twee zorgbehoevenden per mantelzorgergezin.  
o Het premiebedrag wordt uitbetaald aan de aanvrager voor hulp per hulpvrager. 

Artikel 3 - De hulpvrager dient aan volgende voorwaarden te voldoen  

o Op de aanvraagdatum op een adres ingeschreven zijn in het district Hoboken en effectief 
verblijven op hetzelfde adres als de mantelzorger. 

o Minstens 55 jaar zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu verblijven.  
o De zorgbehoevende moet minstens aan één van de volgende medische voorwaarden 

voldoen:  
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 Katz-schaal1: minstens A categorie (formulier ‘Katzschaal’ duidelijk ingevuld, met 
aanduiding categorie, gedateerd, ondertekend en afgestempeld door een 
adviserende arts) 

 Officieel medische attest van tenminste 66% invaliditeit of een vermindering van 
zelfredzaamheid met minstens 9 punten (65+ers) of een vermindering van 
verdienvermogen tot een derde of minder2. 
Enkel medische attesten van  een mutualiteit of de  F.O.D Sociale Zekerheid of 
(maar ook oudere) attest van Vlaamse dienst volksgezondheid worden aanvaard. 

 BEL- profiel3: minstens 27 punten (formulier ‘Belschaal’ duidelijk ingevuld, 
gedateerd, ondertekend en afgestempeld door de bevoegde diensten 

 Specifiek voor mensen met dementie: 
Neurologische verslag waaruit blijkt dat er geheugenstoornissen zijn. 
Verslag van een geheugencentrum of van een dienst neurologie van een 
ziekenhuis. Of een kopie van de goedkeuring van de medisch adviseur 
(mutualiteit) voor terugbetaling van specifieke medicatie o.a. Aricept, Remynill, 
Exelon) 

 Toekenning Vlaams Zorgbudget; attest van ontvangen van Vlaamse zorgbudget 
voor zwaarzorgbehoevenden vanuit de zorgkas van betreffende mutualiteit 
volstaat. 

Medische bewijsstuk moet een duidelijke begin- en einddatum bevatten.  

Indien geen duidelijke einddatum is het attest geldig voor de administratie vanaf datum van 

aanvraag tot en met 1 jaar later.  

Er is cumulatie mogelijk met de uitkering van het Vlaams zorgbudget of andere premies.  

 

Artikel 4 - Bedrag van de mantelzorgpremie 

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

wordt toegekend aan de mantelzorger. 

Artikel 5 - Procedure 

1. De aanvraag van de mantelzorgpremie:  

De aanvraag wordt ingediend door de mantelzorger met een volledig ingevuld en ondertekend 

aanvraagformulier dat bezorgd wordt aan de seniorenwerking van het district Hoboken, 

Marneflaan 3, 2660 Hoboken. (Het formulier is te bekomen op het districtshuis van Hoboken of 

via www.hoboken.be 

2. Aanvragen kunnen aangevraagd worden voor het lopende jaar en ingediend worden vanaf 1 

januari tot en met 1 oktober van het jaar van aanvraag. 

3. Om ontvankelijk te zijn, dient het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier 

volgende gegevens te vermelden: 

                                                           
1 Katz-schaal: een profielschaal die de zelfredzaamheid en zorgbehoevendheid meet i.v.m. Activiteiten 
Dagelijks Leven 
2 Invaliditeitsattesten van vóór 2010 vermelden het invaliditeitspercentage. Na 2010 is er enkel 
vermelding van punten en/of vermelding van vermindering van verdienvermogen en/ of 
zelfredzaamheid. 
3 BEL-profiel: eveneens een profielschaal. Deze schaal meet vier aspecten van zorgafhankelijkheid. De 
score stemt overeen met de mate waarin iemand zorgbehoevend is. 
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o de identiteit (familienaam, voornaam, adres en telefoonnummer)van mantelzorger en 

zorgvrager 

o het rijksregisternummer, van mantelzorger en zorgvrager 

o de geboortedatum en de handtekening van de mantelzorger; 

o het bankrekeningnummer van de mantelzorger waarop de premie zal gestort worden; 

o de geboortedatum en de handtekening van de zorgbehoevende(n); indien hij/ zij niet in de 
mogelijkheid is omwille van medische redenen te ondertekenen, bewijs van dokter bijvoegen. 

4. Bij de aanvraag moeten volgende documenten worden bijgevoegd: 

o Uittreksel van gezinssamenstelling van de mantelzorger of de toelating aan de stedelijke 

administratie om dit uittreksel zelf op te vragen.  

o  Het bewijs over de zorgbehoevendheid van de zorgbehoevende senior; 

 Ofwel een Katz-schaal:  

 Ofwel een officieel medische attest van tenminste 66% invaliditeit of een vermindering 
van zelfredzaamheid met minstens 9 punten Enkel medische attesten van  een 
mutualiteit of de  F.O.D Sociale Zekerheid of attest van Vlaamse dienst volksgezondheid 
worden aanvaard. 

 Ofwel het document BEL- profielschaal 

 Specifiek voor mensen met dementie: neurologische verslag, kopie van een verslag van 
een geheugencentrum of van een dienst neurologie van een ziekenhuis. Of een kopie van 
de goedkeuring van de medisch adviseur (mutualiteit) voor terugbetaling van specifieke 
medicatie.  

 Toekenning Vlaams Zorgbudget ; attest van ontvangen van Vlaamse zorgbudget voor 
zwaarzorgbehoevenden vanuit de zorgkas van betreffende mutualiteit volstaat. 
 

5. De aanvrager krijgt een ontvangstbewijs van zijn aanvraag met de melding dat de premie 

maximum 6 maanden na de aanvraag wordt uitbetaald en voor het einde van het jaar van 

aanvraag.  

Indien het dossier onvolledig is, ontvangt de aanvrager eveneens een gedateerde lijst van de 

ontbrekende informatie. Deze informatie moet uiterlijk vier weken na de vraag ter 

vervollediging van het dossier toekomen, maar steeds voor 1 oktober, bij de dienst senioren in 

het districtshuis van Hoboken. 

Artikel 6 - “Stad Antwerpen hecht belang aan uw privacy” 

 

Deze informatie wordt in het kader van de wet tot bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens enkel gebruikt in het kader 

van de aangegeven doelstelling, met name de toekenning van een toelage.  

Uw gegevens worden door de stad Antwerpen verwerkt onder toezicht van de stedelijke 

functionaris voor gegevensbescherming, Anne Baré - informatieveiligheid@antwerpen.be. 

Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de verwerking van de aanvraag voor een 

mantelzorgpremie. Als u dit document ondertekent, geeft u uw toestemming aan de stad 

Antwerpen om uw gegevens te verwerken voor bovenstaand doel. 

U kan die toestemming op elk moment intrekken. 

mailto:informatieveiligheid@antwerpen.be
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Uw gegevens zullen voor de termijn van de verwerking van de aanvraag bijgehouden worden 

door de stad Antwerpen. U hebt het recht om uw gegevens mee te delen of te verbeteren. Neem 

daarvoor contact op met: HO_senioren@antwerpen.be of op 03 338 30 63 

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de 
Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt 
worden. Drukpersstraat 35, 1000 BRUSSEL - Tel. 02/274.48.00 - Fax. 02/274.48.35 - contact@apd-gba.be 

 

Artikel 7 - Beslissing over de toekenning 

Het bevoegde orgaan wordt in kennis gesteld van de uitbetaalde premies.  

Artikel 8 - De uitbetaling 

De premie wordt uitbetaald ten laatste 6 maanden na datum van aanvraag en voor het einde van 

het jaar. 

Artikel 9 - Toepasselijke reglementering 

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) zijn van toepassing.  

Artikel 10 - Vrijwaringsclausule 

Ieder die een toelage 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 o.a. de 

wetten van het Belgische volk en het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de 

mens en de fundamentele vrijheden. 

De toelage aanwenden op een wijze die in strijd is met dit engagement leidt steeds tot sancties 

zoals het weigeren of terugvorderen van de toelage. 

De stad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die geleden wordt als gevolg van 

de opgelegde sancties. 

Artikel 11 - Inwerkingtreding 

Dit reglement vervangt het reglement mantelzorgpremie (jaarnummer 00028) van 1 juni 
2015 en gaat in op 1 januari 2020 
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