Aanvraagformulier 2019: premie voor mantelzorg aan

Subsidiereglement
voor bet
verlenen kunnen
van eenblijven
mantelzorgpremie
voor
senioren waardoor
ze zelfstandig
wonen.
zorgen aan senioren
Reglement van het district Hoboken, goedgekeurd door de districtsraad op 18 mei 2015

Artikel 1 - Algemeen
GEGEVENS VAN DE AANVRAGER (= mantelzorger)
Binnen de perken van het ingeschreven budget verleent het district Hoboken een mantelzorgpremie voor
Naam De
en voornaam
senioren.
mantelzorgpremie is een 'waarderingsvergoeding' voor de mantelzorger zelf.
……………………………………………………………
Begrippen
Straat en huisnummer (en busnummer)
……………………………………………………………- 2660 Hoboken
Voor de toepassing van dit besluit verstaat men onder:
Geboorteplaats en -datum
o Zorgbehoevende of hulpvrager: iedere natuurlijke persoon die vanuit een bepaalde
Of klever van de mutualiteit hier
……………………………………………………………
zorgbehoevendheid een beroep doet op thuis- en mantelzorg én inwoont bij de mantelzorger.
aanbrengen
Rijksregisternummer
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
geheelen/of
of gedeeltelijk,
de gebruikelijke huishoudelijke dienstverlening en gezinshulp wordt geboden.
Telefoongsm- nummer
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
Optioneel: e-mailadres
vloeit voort uit een affectieve/sociale relatie tussen de mantelzorger en de zorgbehoevende persoon.
……………………………………………………………
Bankrekeningnummer van de aanvrager:
Artikel
2 - Dewordt
mantelzorger
dient
volgende voorwaarden
voldoen
om in aanmerking te komen
De premie
uitbetaald
viaaan
overschrijving
op naam vantede
aanvrager:
voor
de
mantelzorgpremie
.........................................................................................................................................................
op bankrekeningnummer: IBAN BE ...........-.........................................-.............
o Een meerderjarige, natuurlijke persoon zijn die zelf niet zorgbehoevend is.
o Mantelzorger en gebruiker zijn op de aanvraagdatum op hetzelfde adres ingeschreven in de registers
GEGEVENS
VAN DE
HULPVRAGER
senior)
EN verblijven
daadwerkelijk
op dit(=adres.
o Er dient een affectieve en/of sociale relatie te zijn tussen mantelzorger en gebruiker
Naam
o Maximum
en voornaam
twee zorgbehoevenden per mantelzorgergezin.
o Het premiebedrag wordt uitbetaald per gebruiker.
……………………………………………………………
Of klever van de mutualiteit hier
Geboorteplaats en –datum
aanbrengen
Artikel
3 - De zorgbehoevende senioren dient aan volgende voorwaarden te voldoen
……………………………………………………………
Rijksregisternummer
o Op de aanvraagdatum op een adres ingeschreven zijn in het district Hoboken en effectief verblijven op
hetzelfde adres als de mantelzorger.
……………………………………………………………
o Minstens 60 jaar zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu verblijven.
Woonplaats
van zorgverlener
en –gebruiker;
moeten ingeschreven
zijn op hetzelfde
o De zorgbehoevende
moet minstens
aan één beiden
van de volgende
medische voorwaarden
voldoen:
Katz-schaal: minimum
A, op het moment van aanvraag.
adres ener daadwerkelijk
verblijven
 BEL-profielschaal: vanaf 27 punten,
Straat enhuisnummer
(enmet
busnummer)
Medisch attest
minstens 66% handicap,

Bewijs
van
dementering.
…………………………………………………………………………………………. - 2660 Hoboken
o Er is cumulatie mogelijk met de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering of andere (thuiszorg)
premies.
Handtekening van de hulpvrager: ........................................................
Indien niet in de mogelijkheid om zelf te ondertekenen, bewijs van dokter bijvoegen.
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.

MEDISCHE GEGEVENS OVER DE HULPVRAGER (= senior)
Kruis aan welke bijlage u toevoegt.
O
Katz-schaal: minimum A (formulier ‘Katzschaal’, duidelijk ingevuld, gedateerd,
ondertekend en afgestempeld door een arts)
O
BEL-profielschaal: minimum 27 punten (formulier, duidelijk ingevuld, gedateerd,
ondertekend en afgestempeld door de bevoegde diensten)
O
Medisch attest dat bewijst dat je 66% gehandicapt bent of het aantal punten vermeldt,
uitgereikt door F.O.D. Sociale Zekerheid of mutualiteit
O
Specifiek voor dementerenden: een kopie van een verslag van een geheugencentrum,
een neuroloog of geriater
De datum van ondertekening van het medisch attest is geldig voor een aanvraag binnen de 2
jaar. Een attest van de F.O.D. bevat een geldigheidsduur.
VERLOOP VAN DE AANVRAAG





De aanvraag komt toe bij district Hoboken voor 15 oktober van het jaar van de aanvraag.
De aanvragen voor het verlenen van een mantelzorgpremie voor senioren wordt
voorgelegd aan het districtscollege. Het college neemt de beslissing over het toekennen
van de premie.
De aanvrager ontvangt een bericht van de beslissing. De premie wordt uitbetaald in de
maand december van het jaar van de aanvraag.
De aanvrager is op de hoogte dat deze aanvraag elk jaar uit eigen beweging dient
aangevraagd te worden bij het districtshuis van Hoboken.

VERKLARING VAN DE AANVRAGER
Hierbij verklaar ik dat ik:
 zelf niet zorgbehoevend ben en geen aanvraag indien voor meer dan twee
zorgbehoevenden;
 kennis heb genomen van het subsidiereglement;
De aanvrager heeft kennis genomen van alle bepalingen uit het reglement. De aanvrager is ervan
op de hoogte dat indien foutieve informatie werd opgegeven het toegekende bedrag zal worden
teruggevorderd.
Ik geef toelating aan het districtssecretariaat van Hoboken om een attest van
gezinssamenstelling op te vragen bij de stedelijk administratie. Zo niet, bezorg ik een attest van
gezinssamenstelling als bijlage bij het aanvraagformulier.
O
Ja, ik geef toelating
O
Neen, ik bezorg het attest zelf
Datum: ...../...../......

Handtekening van de aanvrager :.................................................

Deel voor de administratie
De aanvrager heeft de aanvraag ingediend in het districtshuis van Hoboken op ......../….../ 2018
en heeft hiervan een bewijs ontvangen.
De aanvraag wordt bij voorkeur doorgemaild naar HO_senioren@antwerpe n.be
Niet-digitale aanvragen kan u afgegeven bij de seniorenwerking in het districtshuis van Hoboken),
Marneflaan 3, 2660 Hoboken.

