Bijkomende informatie
Voor meer informatie over of hulp bij deze aanvragen, kan u steeds terecht bij de sociaal werker van het AZ Jan Portaels, uw mutualiteit of
OCMW.
Voor bijkomende informatie omtrent de financiële tegemoetkomingen kan u steeds terecht
bij de sociale dienst van het AZ Jan Portaels.

Palliatief Support Team
Met uw vragen over palliatieve zorg kan u
steeds terecht bij het Palliatief Support Team
van het AZ Jan Portaels.
Het Palliatief Support Team, kortweg PST, is
een gespecialiseerd multidisciplinair mobiel
team dat in het AZ Jan Portaels meehelpt bij
het uitbouwen en organiseren van palliatieve
zorg op de verpleegafdelingen.
Vraag eveneens naar de brochure rond palliatieve zorg en de werking van het Palliatief Support Team.

Contact
Sociale dienst | T 02 257 54 66
socialediensten@azjanportaels.be

Palliatief Support Team | T 02 257 58 37
palliatiefsupportteam@azjanportaels.be

Palliatief verlof
Palliatieve zorgen

Wanneer een persoon palliatief is, vraagt dit
vaak veel tijd en inzet van zijn naasten. De overheid heeft een aantal maatregelen getroffen
waardoor mantelzorgers hun loopbaan tijdelijk
kunnen onderbreken om zich te wijden aan de
zorg voor deze patiënt.

Wat is het
Palliatief verlof is een thematisch verlof. Het
gaat om een loopbaanonderbreking voor het
verlenen van palliatieve zorg. Meer bepaald
elke vorm van bijstand op fysiek, sociaal, administratief en/of psychologisch vlak, aan personen die aan een ongeneeslijke ziekte lijden en
zich in een terminale fase bevinden.

Wie heeft er recht op
Elke werknemer in de privé- en in de meeste
openbare sectoren, die de verzorging van een
ongeneeslijk zieke of terminale persoon op
zich neemt, kan palliatief verlof opnemen. De
persoon die de zorgen op zich neemt, hoeft niet
noodzakelijk familie te zijn.
Deze vorm van loopbaanonderbreking mag
niet geweigerd worden door de werkgever.

Voor hoe lang
Palliatief verlof kan voltijds, deeltijds of 1/5 van
een voltijdse betrekking, opgenomen worden
voor een periode van een maand. Dit palliatief verlof kan men slechts één keer met een
maand verlengen.
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Het palliatief verlof gaat in op de eerste dag van
de week nadat het attest aan de werkgever is
overhandigd. Mits akkoord van de werkgever
kan het ook vroeger.

palliatieve verzorging nodig heeft, verklaart
dat u bereid bent palliatieve zorg te verlenen,
zonder evenwel de identiteit van de patiënt te
vermelden.

Palliatief verlof wordt niet afgetrokken van het
toegestane tijdskrediet. Na twee maanden kan
iemand anders uit de omgeving van de patiënt
een nieuwe aanvraag indienen.

Formaliteiten t.o.v. de RVA

In geval van overlijden van de patiënt voor het
einde van de loopbaanonderbreking, kan men
in loopbaanonderbreking blijven tot de voorziene datum of het werk vroeger hervatten.

Vervangingsinkomen
Volgende bedragen dateren van 01.06.2017 en
gelden enkel voor werknemers uit de privésector:
 Voor een voltijdse onderbreking bedraagt
het vervangingsinkomen € 818,56 bruto per
maand.
 Voor een halftijdse onderbreking is dit
€ 409,27 bruto per maand.
 Voor een 1/5 onderbreking ontvangt u
€ 138,84 bruto per maand.
Voor werknemers ouder dan 50 jaar of alleenwonende werknemers kan dit bedrag opgetrokken worden.

Hoe aanvragen
Formaliteiten t.o.v. de werkgever
U bezorgt uw werkgever een aanvraagformulier voor onderbrekingsuitkeringen waarin de
behandelende geneesheer van de persoon die

Het vervangingsinkomen wordt aangevraagd
bij de Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening
(RVA).
Het formulier C61 (voor werknemers uit de privésector, openbare sector of onderwijssector)
of C61 OB (voor werknemers van autonome
overheidsbedrijven) is verkrijgbaar bij:
 De werkloosheidsbureaus van de RVA
 De afdeling “Reglementering loopbaanonderbreking/tijdskrediet” van het hoofdbestuur van de RVA
 Of te downloaden via de website:
www.rva.be

Vlaamse aanmoedigingspremie
Bovenop de onderbrekingsuitkering van de
RVA heeft men mogelijk nog recht op een
Vlaamse aanmoedigingspremie. Deze premie
is afhankelijk van de plaats van tewerkstelling,
het statuut en de sector waarin men is tewerkgesteld.
De aanmoedigingspremie kan online aangevraagd worden via www.werk.be of het aanvraagformulier kan opgestuurd worden naar:
Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II- laan 35,
bus 20 - 1030 Brussel.

