AANVRAAGFORMULIER

Mantelzorgpremie

Ondergetekende
Naam + voornaam

Straat

Nr.

Postcode

Stad/gemeente

E-mailadres

Rijksregisternummer

Telefoonnummer

- vraagt een gemeentelijke toelage aan als mantelzorger voor het jaar:

Jaar

voor de thuisverzorging van volgende zorgbehoevende:
Naam + voornaam

Straat

Nr.

Postcode

8460

Stad

Oudenburg

Rijksregisternummer

Relatie mantelzorger/zorgbehoevende

- verklaart kennis te hebben genomen van het reglement van de stad Oudenburg betreffende de toekenning van een toelage toegekend aan de
mantelzorgers voor de thuisverzorging van zorgbehoevende inwoners.
- verbindt er zich toe daadwerkelijk voor de thuisverzorging van de zorgbehoevende in te staan, overeenkomstig het zorgenplan (bij te voegen bij
een eerste aanvraag of een gewijzigde situatie).
- verbindt er zich toe onverwijld iedere verandering in de toestand, die een invloed heeft op het recht op toelage, mede te delen.
- verzoekt om uitbetaling van deze toelage op
rekening met nummer:

Rekeningnummer van de mantelzorger

Datum

Handtekening

Stad Oudenburg
weststraat 24



8460 oudenburg

T 059-56 84 20
F 059-26 54 06

IBAN BE97 0910 0024 4549
ON- 0207.491.215

www.oudenburg.be
info@oudenburg.be
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De zorgbehoevende komt in aanmerking voor een van de volgende tegemoetkomingen (kruis aan wat van toepassing is)
Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
Het zorgbudget voor mensen met een handicap
De zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Het betrokken kind of de betrokken jongvolwassenen heeft een zorgbehoevendheid van minstens 12 punten op de medisch- sociale schaal.
Het persoonsvolgende budget
Het persoonlijke-assistentiebudget
Het palliatief forfait
Het bewijs van zorgbehoevendheid dient te worden aangeleverd door voorlegging van een attest of enig ander bewijsstuk waaruit blijkt dat de betrokken
zorgbehoevende recht heeft op een van de bovenstaande tegemoetkomingen.
Begindatum erkenning

Einddatum erkenning (indien van toepassing)

Het bedrag van de toelage wordt als volgt vastgesteld (kruis aan wat van toepassing is)
De zorgbehoevende wordt bestendig thuis verzorgd: 30,00 euro per maand.
De zorgbehoevende verblijft gedurende het ganse jaar of een gedeelte ervan in een semi-internaat erkend door het Fonds voor medische, sociale en
pedagogische zorg voor gehandicapten of loopt school in een inrichting voor gewoon of buitengewoon onderwijs of wordt opgevangen in een dagverblijf, en keert dagelijks huiswaarts: 24,00 euro per maand.
De zorgbehoevende verblijft op een internaat erkend door het Fonds voor medische, sociale en pedagogisch zorg voor gehandicapten of loopt school in
een inrichting voor gewoon of buitengewoon onderwijs, en keert wekelijks huiswaarts: 12,50 euro per maand.
De zorgbehoevende komt niet in aanmerking voor betoelaging wanneer de zorgbehoevende permanent in een hotel, een woonzorgcentrum of een
serviceflat verblijft die deel uitmaakt van een leefgemeenschap.
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ZORGENPLAN
[Op te stellen en in te vullen door de mantelzorger in overleg met de zorgcoach en, indien mogelijk, ook met de zorgbehoevende.]
Ter informatie: Het zorgenplan bevat een overzicht van de nodige zorgen. Het is de bedoeling om de taken te verdelen, om te komen tot duidelijke afspraken en om de garantie
te bieden dat de zorgbehoevende de essentiële zorgen en bijstand zal ontvangen.

TAKEN

Zorgbehoevende
(eventueel met hulpmiddel)

Mantelzorger(s)

Externe professionele hulp
+ frequentie

1. Toilet en persoonlijk hygiëne
2. Aan- en uitkleden
3. Medicatie klaarzetten – innemen
4. Maaltijdbereiding
5. Eten en drinken
6. Huishoudelijke taken
7. Administratie
8. Boodschappen
9. Gezelschap en toezicht
10. Verplaatsen in huis
11. Verplaatsen buitenshuis

Datum

Ondergetekenden bevestigen in eer en geweten dat bovenstaand plan met de werkelijkheid overeenstemt en wordt uitgevoerd.

De mantelzorger

De zorgbehoevende

Namens de dienst mantelzorgtoelage
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