Verdere informatie:
Voor meer inlichtingen kan u steeds met onze
sociale dienst contact opnemen.

Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn
GLABBEEK

Maatschappelijk assistenten:
Contactgegevens:
Bernd De Bie – 016/77 28 77
bernd.de.bie@ocmw.glabbeek.be
Diane Huts – 016/77 28 72
diane.huts@ocmw.glabbeek.be
Johan Thomas – 016/77 28 73
johan.thomas@ocmw.glabbeek.be
Guy-Anne Vloeberghs – 016/77 28 71
guyanne.vloeberghs@ocmw.glabbeek.be

MANTELZORGPREMIE
Een eenvoudig telefoontje volstaat…
016/77 28 70
Of kom even bij ons langs…
Sociaal Huis
Steenbergestraat 44
3380 Glabbeek

Stephanie Naulaerts – 016/79 68 20
stephanie.naulaerts@ocmw.glabbeek.be
www.glabbeek.be/ocmw
Of neem een kijkje op onze website:
www.glabbeek.be/ocmw

info@ocmw.glabbeek.be

Sociaal Huis OCMW
Steenbergestraat 44
3380 Glabbeek
Tel.: 016/77.28.70
Open:
Maandag tot vrijdag van 9 tot 12 uur
Maandagavond van 18 tot 20 uur

Wat is mantelzorg?

Wie kan een mantelzorgpremie aanvragen?

Hoe vraagt u de premie aan ?

Mensen nemen al eeuwen de zorg op voor
anderen die hulp nodig hebben. Zorgen voor een
ziek medemens is zo oud als de straat. Vroeger
bestond daar geen woord voor, sinds enkele jaren
wel: mantelzorg!
Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken,
gehandicapten en hulpbehoevenden door
naasten: familieleden, vrienden, kennissen en
buren.

Voorwaarden voor de zorgbehoevende:

De zorgbehoevende vraagt de premie aan voor
de mantelzorger. U of een vertegenwoordiger
komt hiervoor langs bij het OCMW.

Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke
band tussen de mantelzorger en de persoon die
hij/zij helpt.
Daarnaast gaat het om langdurige zorg die
onbetaald is. De mantelzorgpremie is een
vergoeding die wordt toegekend aan
mantelzorgers die zorgbehoevende personen mee
ondersteunen.

Hoeveel bedraagt de mantelzorgpremie

-

Minstens 6 maanden in een thuissituatie
in Glabbeek wonen.
1 premie per zorgbehoevende
Geen inkomens- en leeftijdsgrens

Voor Cat. A & B:
 Gedurende min. 1 maand in de loop van 2017
een vergoeding ontvangen hebben van de
zorgkas.
 Of een persoonlijk assistentiebudget (PAB)
ontvangen.
Voor Cat. C & D:
 Geen vergoeding van de zorgverzekering
ontvangen.
 En geen PAB ontvangen
 En een Bel-score hebben tussen 25 & 34
punten, aan te tonen met beslissing zorgkas,
het attest mag max 2 jaar oud zijn.

Documenten die meegebracht moeten worden:
- Attest van de Zorgkas dat vermeldt of de
zorgbehoevende een tegemoetkoming van de
Vlaamse zorgverzekering ontvangt.
- OF een attest waaruit blijkt dat de
zorgbehoevende een Persoonlijk
Assistentiebudget ontvangt.
- OF een beslissing van de zorgkas waaruit
blijkt dat de zorgbehoevende een BEL-score
tussen 25 & 34 heeft, de beslissing mag
maximum 2 jaar oud zijn.
- EN indien de mantelzorger niet inwonend is:
een attest van woonst of de identiteitskaart
van de mantelzorger.

Voorwaarden voor de mantelzorger:
BEL-score ≥ 35
Mantelzorger
inwonend

Mantelzorger
niet inwonend

Bel-score 25-34
Mantelzorger
inwonend

Mantelzorger
niet inwonend

€ 60/jaar

€ 90/jaar

€ 180/jaar

€ 270/jaar

CAT. A

CAT. B

CAT. C

CAT. D

-

Ongeacht woonplaats
Onbezoldigde vrijwilliger zijn

Voor Cat. A & B:
 Max voor 2 personen mantelzorger zijn
Voor Cat. C & D:
 Voor slechts 1 persoon mantelzorger zijn
 Registreren bij het OCMW

Aanvraagformulier uiterlijk op 31mei 2018
indienen bij het OCMW van Glabbeek.

