2017
AANVRAAG MANTELZORGPREMIE VOOR PALLIATIEVE THUISZORG
300 EURO

Vul de onderstaande gegevens in:
Naam zorgbehoeftige: …………………………………………………………………
Adres:

…………………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………………

Naam mantelzorger:

…………………………………………………………………

Adres:

…………………………………………………………………

Telefoon:

…………………………………………………………………

Rekeningnummer
mantelzorger
Geboortedatum
mantelzorger
Verwantschap met
zorgbehoeftige
*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 mutualiteit

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 zorgbehoeftige) insta voor de
zorgbehoeftige en maximaal bij de zorgbehoeftige verblijf.
Datum:

/

/

Handtekening
mantelzorger

Handtekening
zorgbehoeftige

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
___________________________________________________________

BESLUIT :
Art. 1 - Met ingang van 1 januari 2015 wordt ten laste van het OCMW budget, een
forfaitaire toelage verleend aan mantelzorgers die instaan voor een
zorgbehoeftige in het kader van palliatieve thuiszorg. De zorgbehoeftige
moet gedomicilieerd zijn in Oosterzele en er ook wonen. Er zijn geen
leeftijd- en inkomensvoorwaarden. De aanvraag moet vergezeld zijn van
een attest van de mutualiteit
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 tekenen door de zorgbehoeftige of
zijn/haar gevolmachtigde of verwante persoon.
Art. 3 - De mantelzorger kan maar éénmaal de premie ontvangen en per
zorgbehoeftige kan maar éénmaal de premie uitbetaald worden. Een
zorgbehoeftige kan geen mantelzorger zijn. Het bedrag van de toelage
wordt vastgesteld op 300 euro per jaar.
Art. 4 - Voorrangsregeling mantelzorgers:
- inwonende echtgenoot of andere persoon
- indien alleenstaande, “verklaring op eer” door mantelzorger dat hij instaat
voor de behoeftige en maximaal bij de zorgbehoeftige verblijft.
Art. 5 - De aanvragen moeten schriftelijk gebeuren, gericht aan de Voorzitter, voor
31 december, met uitzondering van het jaar 2015 uiterlijk op 30 april
2016.
Art. 6 - Het BCSD beslist over het toekennen van de toelage.
Art. 7 - Voor de uitvoering van deze beslissing worden de nodige budgetten
voorzien.

