Aanvraagformulier:
Mantelzorgpremie 2019
Te bezorgen aan:
Zorgloket
Brusselsestraat 25
1840 Londerzeel
052 30 36 16
zorgloket@londerzeel.be
Wat?
Een mantelzorger is iemand die regelmatig zorg verleent aan iemand uit zijn onmiddellijke
omgeving. Mantelzorg is niet gewoon bijspringen waar je kunt. Het is de extra zorg die
familieleden, vrienden, kennissen of buren vrijwillig en onbetaald verlenen aan een
zorgbehoevende persoon uit zijn/haar omgeving.
Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgpremie moet je aan een aantal voorwaarden
voldoen. Op www.londerzeel.be/mantelzorgpremie vind je alle voorwaarden en het reglement.

Gegevens zorgbehoevende
Voornaam ……………………………………………………………………………………………
Naam ……………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………
Telefoon- of gsm-nummer ……………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer ……………………………………………………………………………………………

Gegevens mantelzorger
Voornaam ……………………………………………………………………………………………
Naam ……………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………
Telefoon- of gsm-nummer ……………………………………………………………………………………………
E-mailadres ……………………………………………………………………………………………
Rijksregisternummer ……………………………………………………………………………………………
Bankrekeningnummer ……………………………………………………………………………………………
Verwantschap: partner / ouder / broer / zus / buur / vriend / …
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Wijziging in situatie zorgbehoevende
Geef hieronder aan of de situatie van de zorgbehoevende is gewijzigd door aan te kruisen wat past
en het noteren van de datum.
De zorgbehoevende is:


verhuisd buiten de gemeente Londerzeel:

nee /

ja

datum: ……………………



definitief opgenomen in een woonzorgvoorziening:

nee /

ja

datum: ……………………



overleden:

nee /

ja

datum: ……………………



een persoon met een vermoeden van dementie:

nee /

ja

Andere wijziging: ……………………………………………………………………………………………

Bijlage(n)
Voeg een kopie van het geldig attest (periode: oktober 2018-september 2019) bij dit
aanvraagformulier (bij een nieuwe aanvraag of indien het attest vervallen is).

Handtekening
Handtekening mantelzorger:
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Attest (in te vullen door het Zorgloket)
Type:

Volwassenen

Kinderen
(van 0 tot 21 jaar)

FOD Sociale Zekerheid:

 vanaf 15 punten: …

 vanaf 6 punten: …

Zorgtoeslag voor kinderen met een

NVT

 vanaf 6 punten: …

 vanaf 15 punten: …

NVT

KATZ-schaal:

 B- profiel / … -profiel

NVT

BELFOTO:

 vanaf 35 punten: …

 vanaf 10 punten: …

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden:

 erkenning

 erkenning

 erkenning /

 erkenning /

rekeninguittreksel

rekeninguittreksel

specifieke ondersteuningsbehoeften:
(=verhoogde kinderbijslag)

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
(=Tegemoetkoming hulp aan bejaarden)

(=Vlaamse Zorgverzekering)

Palliatief statuut:

Beslissing (in te vullen door het Zorgloket)
Voorstel BCSD



ID-nr.:

……………………

toekenning

 nieuwe aanvraag

Periode: |

|

|

 verlenging

|

tot

|

|

|

|

Bedrag premie: …………………… euro

weigering

Reden: ……………………………………………………………………………………………

Handtekening Zorgloket
Handtekening maatschappelijk werker:

Datum:

Londerzeel, … /09/2019
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Bescherming van persoonsgegevens en privacy
De Gemeente Londerzeel verwerkt jouw persoonsgegevens volgens de richtlijnen van de General
Data Protection Regulation (GDPR). De gegevens door de Gemeente Londerzeel verzameld, worden
strikt vertrouwelijk verwerkt binnen de bepalingen van elke wet, decreet en/of besluit die de
werking van het OCMW regelt.
De registratie van persoonsgegevens is noodzakelijk om een volledig dossier op te stellen in het
kader van de hulpverlening die wordt verleend. Op www.londerzeel.be/privacyverklaring vind je
meer informatie over hoe de Gemeente Londerzeel omgaat met persoonsgegevens.



Ik verklaar kennis te hebben genomen van het feit dat de Gemeente Londerzeel
persoonsgegevens (identiteitsgegevens, inkomsten, gezinssituatie, aansluiting bij diverse
organisaties) van mij geregistreerd heeft.



Ik weet dat de registratie van deze gegevens noodzakelijk is in uitvoering van de volgende
wetten:


wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op de maatschappelijke integratie



wet van 8 juli 1976 op de OCMW’s



wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de
OCMW’s




al de bijbehorende Koninklijke Besluiten

Ik geef toelating aan de Gemeente Londerzeel om mijn persoonsgegevens te gebruiken
met het oog op de verbetering van mijn maatschappelijk welzijn (vb. elektronische
nieuwsbrief, uitnodiging voor activiteiten, informeren over mogelijke rechten,…).

Je kan deze toestemming op elk moment intrekken.

Dit document werd opgemaakt in 2 exemplaren waarvan één bestemd is voor de mantelzorger en
één voor het Zorgloket.

Handtekening maatschappelijk werker

Handtekening mantelzorger

Naam:

Naam:

Datum: Londerzeel, ……/09/2019

Datum: Londerzeel, ……/09/2019
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