2017
AANVRAAG MANTELZORGPREMIE CAT 1
250 EURO

Vul de onderstaande gegevens in:
Naam
zorgbehoevende:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

Telefoon:
Geboortedatum
zorgbehoevende:

…………………………………………………………………

Naam mantelzorger:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

/

/

…………………………………………………………………
Telefoon:
Rekeningnummer
mantelzorger:

Geboortedatum
mantelzorger

Verwantschap met
zorgbehoevende
*schrappen wat niet past

…………………………………………………………………
B E

/

/

-inwonende echtgeno(o)t(e)/ouders*
-inwonende andere persoon*
-niet-inwonend familielid /vriend(in)/buur/vrijwilliger*

Voeg volgend attest bij deze aanvraag:
attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken
met minstens 12 punten op de schaal van zelfredzaamheid

Ondertekening
Ik geef toestemming aan het OCMW om ontbrekende gegevens rechtstreeks op te
vragen aan de bevoegde instanties (FOD, mut., RVP,…).
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
Ik verklaar hierbij dat ik (indien niet-inwonend bij de zorgbehoevende) insta voor de
zorgbehoevende en elke wijziging in de situatie binnen de 30 dagen aan het OCMW
zal meedelen.
Ik verklaar de zorgbehoevende gedurende gans het jaar 2017 verzorgd te
hebben.*
Ik verklaar de zorgbehoevende verzorgd te hebben voor de periode vermeld op
de bijgevoegde jaarplanning (te verkrijgen op de website
www.ocmwoosterzele.be).*
*aankruisen wat van toepassing is

Datum:

/

/

Handtekening
mantelzorger

Handtekening
zorgbehoevende

Stuur dit formulier vóór 31 december 2017 op naar het
OCMW, ter attentie van de Voorzitter, Gootje 2, 9860 Oosterzele.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de sociale toelagen.
Zij kunnen ten allen tijde gecontroleerd of verbeterd worden op eenvoudige vraag.
Op de volgende pagina vindt u de tekst van het OCMW-raadsbesluit.

Tel. 09 / 362 40 30

Alle briefwisseling te richten aan OCMW, Gootje 2, 9860 Oosterzele
Rekeningnummer: BE84 0910 0094 3959

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE OCMW-RAAD D.D. 15/12/2015

Mantelzorg cat 1
Art. 1 - Met ingang van 1 januari 2015 wordt jaarlijks ten laste van het OCMW budget, een
forfaitaire toelage verleend aan mantelzorgers cat. 1 die instaan voor
zorgbehoevenden vanaf 0 jaar tot en met 67 jaar oud. De zorgbehoevende moet in
de gemeente Oosterzele gedomicilieerd zijn en er ook wonen. Bovendien moet de
zorgbehoevende over volgend attest beschikken:
- attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken met minstens 12 punten op
de schaal van zelfredzaamheid.
De mantelzorger kan in een andere gemeente wonen.
Art. 2 - De mantelzorger moet fungeren als contactpersoon met het OCMW. Hij/zij vult de
aanvraagformulieren in en laat ze tekenen door de zorgbehoevende of zijn/haar
gevolmachtigde of verwante persoon.
Art. 3 - De mantelzorger kan maar éénmaal per jaar de premie ontvangen en per
zorgbehoevende kan maar éénmaal per jaar de premie uitbetaald worden. Een
zorgbehoevende kan geen mantelzorger zijn. Het bedrag van de toelage wordt
vastgesteld op 250 euro.
Art. 4 - Voorrangsregeling mantelzorgers:
- inwonende echtgenoot of andere persoon;
- indien alleenstaande, “verklaring op eer” door mantelzorger dat hij instaat voor de
behoevende.
Art. 5 - De mantelzorger is verplicht elke wijziging in de situatie, binnen de 30 dagen aan het
OCMW mee te delen: bvb. een overlijden, permanente opname in een instelling,
verhuis… (een ziekenhuisopname of tijdelijke opname in een verzorgingsinstelling
hindert de uitbetaling van de premie niet).
Art. 6 - De zorgbehoevende kan inwonen bij een familielid of zelfstandig wonen. Permanent
verblijf in een verzorgingsinstelling geldt niet. Is de zorgbehoevende in het
verzorgingsjaar niet ononderbroken door de aanvrager of zijn gezin verzorgd geweest
of vermeld het attest een latere ingangsdatum, dan volgt een breuksgewijze
berekening van de premie op basis van het aantal effectieve zorgmaanden thuis
tijdens de duur van het referte zorgjaar. Niet permanent verblijf wordt aangeduid met
een attest en jaarplanning.
Art. 7 - De aanvraag moet schriftelijk gebeuren, bij het OCMW, t.a.v. de Voorzitter, Gootje 2,
9860 Oosterzele, voor 31 december, met uitzondering voor het jaar 2015 uiterlijk
op 30 april 2016.
Art. 8 - Het BCSD beslist over het toekennen van de toelage.
Art. 9 - Voor de uitvoering van deze beslissing worden de nodige budgetten voorzien.

