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AANVRAAGFORMULIER ZORGTOELAGE 21- 

Wat is een zorgtoelage ? 

De gemeente Kalmthout verleent een zorgtoelage als ondersteuning en bemoediging 

aan een persoon die thuis instaat voor de opvoeding van een zorgbehoevende 

jongere die de leeftijd van 21 jaar nog niet heeft bereikt. 

Voor wie ? 

De toelage is voor de persoon die instaat voor de opvoeding van de jongere en een 

beperkt inkomen heeft. 

Hoeveel bedraagt de zorgtoelage en wanneer wordt deze uitbetaald? 

De zorgtoelage bedraagt € 250 per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald binnen 60 dagen 

na ontvangst van de aanvraag, indien deze volledig is en aan de voorwaarden is 

voldaan. 

Wie vult dit formulier in? 

Dit formulier moet ingevuld en ondertekend worden door de persoon die voor de 

opvoeding van de zorgbehoevende jongere instaat. 

Waar moet je het ingevulde formulier bezorgen ? 

Je bezorgt vóór 1 oktober 2022 het ingevulde en ondertekende formulier samen met 

de bijlagen aan de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van OCMW 

Kalmthout, Kerkeneind 20 (dienstencentrum De Groten Uitleg), 2920 Kalmthout. 

Wens je meer informatie of heb je hulp nodig? 

Je kan elke werkdag tussen 9u en 12u terecht bij de dienst voor gezinszorg en 

aanvullende thuiszorg op het nummer 03 641 63 53. 

Persoonlijke gegevens persoon die voor de opvoeding 

instaat 

Naam en voornaam  .......................................................................  

Straat en huisnummer  .......................................................................  

Postnummer en gemeente 2920 Kalmthout 

Telefoon (eventueel van contactpersoon)...................................................................... 

  

Rijksregisternummer . . - .  

Rekeningnummer BE     
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Persoonlijke gegevens zorgbehoevende jongere 

Naam en voornaam  .......................................................................  

Rijksregisternummer . . - .  

Verblijft in een residentiële voorziening Ja  Neen  

 

 

Bij te voegen documenten 

1. Attest bijkomende kinderbijslag  

 

2. Inkomen 

 Attest gezinssamenstelling 

 + 

 Meest recente aanslagbiljet personenbelasting 
(gezamenlijk belastbaar inkomen maximaal € 22 518,25 voor alleenstaanden en 
maximaal €  € 30 432,20 voor gehuwden of samenwonenden, te verhogen met 20 % 
per eerste persoon ten laste en met 10 % per tweede en volgende persoon ten laste) 

 + 

 Meest recente aanslagbiljet onroerende voorheffing  
(niet-geïndexeerd K.I. maximaal € 1 750) 
 

 OF 

 
 

 
Ik voeg enkel het attest zorgbehoevendheid bij mijn aanvraag en geef het OCMW 
toestemming om mijn gezinssamenstelling en inkomensgegevens te consulteren in de 
Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van de Wet 
van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 
 

 

 

Datum aanvraag / /  Handtekening 

  ........................................  
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IN KAART BRENGEN MANTELZORGERS 

 
Omwille van voorgaande aanvraag vermoeden we dat je een zekere zorgbehoefte hebt. Het 

is daarbij mogelijk dat je voor bepaalde zaken verder geholpen wordt door mantelzorgers 

(mensen die zorgen voor hun (groot)ouders, kinderen, buur, …). Om hen op de hoogte te 

kunnen brengen van onze activiteiten voor mantelzorgers willen we je vragen de gegevens 

van jouw mantelzorgers te noteren. Indien dit voor jou niet van toepassing is, hoef je deze 

gegevens niet in te vullen. 

 

Contactgegevens mantelzorger 1 

Naam en voornaam  .............................................................................  

Straat en huisnummer  .............................................................................  

Postnummer en gemeente  .............................................................................  

Telefoon   .............................................................................  

(eventueel) E-mailadres   .............................................................................  

Relatie tot de zorgbehoevende (kind, buur,…) .........................................................................  

 

Contactgegevens mantelzorger 2 

Naam en voornaam  .............................................................................  

Straat en huisnummer  .............................................................................  

Postnummer en gemeente  .............................................................................  

Telefoon   .............................................................................  

(eventueel) E-mailadres   .............................................................................  

Relatie tot de zorgbehoevende (kind, buur,…) .........................................................................  

 

Contactgegevens mantelzorger 3 

Naam en voornaam  .............................................................................  

Straat en huisnummer  .............................................................................  

Postnummer en gemeente  .............................................................................  

Telefoon   .............................................................................  

(eventueel) E-mailadres   .............................................................................  

Relatie tot de zorgbehoevende (kind, buur,…) .........................................................................  
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