DE TEGEMOETKOMING VOOR HULP AAN BEJAARDEN
•
•
•
•

Voor 65+’ers met een beperkt inkomen en
gezondheidsproblemen.
Hoeveel iemand krijgt, hangt af van hoeveel
zorg hij nodig heeft en zijn (gezins)inkomen.
Maximaal 560 euro per maand.
Ongeveer 106.000 mensen in Vlaanderen krijgen
dit budget.

Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vraagt
u online aan. www.vlaamsesocialebescherming/ethab.
Hebt u hulp nodig bij deze aanvraag, ga dan naar uw
OCMW, uw gemeente, de dienst maatschappelijk werk
van uw ziekenfonds (of de KGV van de NMBS of het
HZIV als u hier lid van bent).
Uw zorgkas onderzoekt via een medische inschaling
van uw gezondheidsproblemen en op basis van uw
gezinsinkomen of u in aanmerking komt.
Enkel inwoners van het Vlaams gewest kunnen deze
tegemoetkoming hulp aan bejaarden aanvragen via de
zorgkas. Inwoners van Brussel moeten contact
opnemen met de Directie-generaal Personen met een
Handicap (http://handicap.belgium.be).
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DE VLAAMSE ZORGKAS
De zorgkassen zijn organisaties die de Vlaamse
sociale bescherming uitvoeren in opdracht van de
Vlaamse overheid. Ze helpen u met advies en met
aanvragen. De Vlaamse Zorgkas is de zorgkas van de
Vlaamse overheid en is één van de erkende
zorgkassen.
Op onze website www.vlaamsezorgkas.be vindt u
uitgebreide informatie over de Vlaamse sociale
bescherming. U vindt er ook alle nodige formulieren.
Het OCMW van uw gemeente kan u ook verder
helpen.

Je krijgt al een tegemoetkoming of hebt die al
aangevraagd in 2016? Je aanvraag of betalingen lopen
gewoon door in 2017, je hoeft niets te doen.

CONTACTGEGEVENS
Vlaamse Zorgkas vzw
Koning Albert II-laan 35 bus 36
1030 Brussel
tel. 02 553 45 90
e-mail: vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
web: www.vlaamsezorgkas.be
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WAT IS DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING?
U bent ziek en gaat naar een dokter of koopt een
geneesmiddel? Dan betaalt de ziekteverzekering u een
deel van uw onkosten terug via uw ziekenfonds. Maar
als u door aanhoudende gezondheidsproblemen veel
zorg en hulp nodig hebt, dan zijn er heel wat kosten
waar de nationale ziekteverzekering niet in
tegemoetkomt.
Daarvoor is er de Vlaamse sociale bescherming. Zo’n
350.000 zorgbehoevenden in Vlaanderen krijgen via de
Vlaamse sociale bescherming elke maand een budget
om de zorg die ze nodig hebben, rond zich te
organiseren. Deze Vlaamse sociale bescherming biedt
verschillende budgetten:
•
•
•

De Vlaamse zorgverzekering.
Het basisondersteuningsbudget.
De tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

JAARLIJKSE ZORGBIJDRAGE
Iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar,
betaalt jaarlijks een zorgbijdrage van 25 of 50 euro voor de
Vlaamse sociale bescherming. In Brussel is dat niet verplicht:
daar kan je kiezen of je vanaf je 25 jaar de zorgbijdrage
betaalt. Dankzij deze solidaire bijdragen, aangevuld met geld
van de Vlaamse overheid, kan de Vlaamse sociale
bescherming mensen die veel zorg nodig hebben, een
maandelijks budget geven om hun zorg mee te organiseren.
VRIJSTELLING VAN AANSLUITPLICHT
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In bepaalde situaties bent u vrijgesteld en hoeft u de
zorgbijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming niet te
betalen. Personen die in Vlaanderen of Brussel wonen, maar
sociaal verzekerd zijn in een andere lidstaat van de Europese
Unie, hebben bijvoorbeeld een vrijstelling. Een volledig
overzicht vindt u op onze website www.vlaamsezorgkas.be

DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING
•

Voor wie in een woonzorgcentrum of een
psychiatrisch verzorgingstehuis verblijft

•

Of voor wie thuis woont én zwaar en langdurig
zorgbehoevend is.

•

Een maandelijkse tegemoetkoming van 130
euro.

•

Kan op elke leeftijd worden aangevraagd.

•

Zo’n 250.000 mensen krijgen deze
tegemoetkoming.

De zorgverzekering aanvragen? Dat doet u bij uw
zorgkas met een aanvraagformulier. Dit formulier vindt
u op onze website.
Toon uw zorgbehoefte aan met een attest. Een
overzicht van de geldige attesten vindt u op onze
website www.vlaamsezorgkas.be. Hebt u nog geen
bewijs of attest, bezorg ons dan alvast uw
aanvraagformulier.

HET BASISONDERSTEUNINGSBUDGET
•

Voor bepaalde personen die voor hun 65 jaar
een handicap hebben.

•

Een tegemoetkoming van 300 euro per maand
om hulp mee aan te kopen.

•

Wie er recht op heeft, krijgt het automatisch.

•

Ongeveer 20.000 mensen krijgen dit budget.

Een basisondersteuningsbudget kunt u niet aanvragen.
Als u in aanmerking komt voor een
basisondersteuningsbudget, zal uw zorgkas u hiervan
verwittigen. U hoeft dus zelf niets te doen. Op onze
website ziet u welke groepen van mensen met een
handicap een basisondersteuningsbudget krijgen.
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