
De Vlaamse sociale bescherming 
 

‘De Vlaamse sociale bescherming’ is een term die voor veel Vlamingen nog relatief 

onbekend is. Nochtans betalen we er allemaal voor. Maar waarvoor betalen we precies? 

Is het de zoveelste belasting of wordt onze bijdrage zinvoller besteed? Naar wie gaat 

dan die bijdrage en wat kunnen die mensen daarmee doen? In dit artikel zetten we het 

allemaal op een rijtje. 

 

Bijdrage 

 

Sinds dit jaar betaalt elke inwoner van het Vlaams Gewest ouder dan 25 jaar aan de zorgkas waarbij hij 

of zij is aangesloten een bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming. In Brussel is de aansluiting bij 

een zorgkas facultatief; dat wil zeggen dat je niet verplicht bent om je aan te sluiten en bijgevolg ook 

niet om de bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming te betalen. Die jaarlijkse betaling is trouwens 

niet nieuw; vroeger betaalden we ook, maar dan voor de Vlaamse zorgverzekering. Nu werd het 

systeem uitgebreid en heeft het ook een andere naam gekregen, namelijk ‘Vlaamse sociale 

bescherming’.  

 

De bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming bedraagt 51 euro per jaar. Personen die recht hebben 

op de verhoogde tegemoetkoming bij hun ziekenfonds betalen 26 euro. De verhoogde tegemoetkoming 

wordt toegekend als je beschikt over een laag inkomen. Je betaalt dan onder andere minder voor je 

medische kosten, zoals voor medicatie en een doktersbezoek. 

 

Wat doet de Vlaamse overheid met onze bijdrage? 

 

De Vlaamse sociale bescherming omvat 3 tegemoetkomingen, ‘zorgbudgetten’ genaamd: 

 het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dit is de vroegere Vlaamse zorgverzekering, die 

door heel wat mensen ook ‘de mantelzorgpremie’ genoemd werd. Let op: Verwar dit niet met de 

gemeentelijke mantelzorgpremie, die in zo’n 70 % van de Vlaamse gemeenten en in Etterbeek 

bestaat. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt doorgaans toegekend aan de mantelzorgers en 

is altijd een lager bedrag dan het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden; 

 het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Dit is de vroegere tegemoetkoming ‘hulp aan 

bejaarden’ of THAB; 

 het zorgbudget voor mensen met een handicap. Dit is het vroegere ‘basisondersteuningsbudget’ of 

BOB. 

 

Hoe wordt onze 51 euro nu verdeeld over de verschillende doelgroepen? 

 23,46 euro gaat naar zwaar zorgbehoevenden; 

 22,95 euro gaat naar ouderen met een zorgnood; 

 2,55 euro gaat naar mensen met een handicap; 



 slechts 2,04 euro gaat naar de administratieve opvolging van de dossiers. 

Bijna het volledige bedrag gaat dus naar personen die zorg nodig hebben. 

 

Wat is het bedrag van de zorgbudgetten en wie komt in aanmerking? 

 

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bedraagt 130 euro per maand. Er zijn geen 

leeftijdsvoorwaarden en zowel wie thuis verblijft als wie in een zorgvoorziening 

(woonzorgcentrum/rusthuis, psychiatrische instelling, ...) is opgenomen, kan hiervoor in aanmerking 

komen. Verblijf je in een zorgvoorziening, heb je automatisch recht op dit zorgbudget. Woon je thuis, 

dan zal je dienen aan te tonen dat je zwaar zorgbehoevend bent. Dit wil zeggen: een score hebben van 

minstens 35 punten op de BEL-schaal, minstens 15 punten op de medisch-sociale schaal of minstens 

score B op de Katz-schaal. Heb je geen attest dat je zorggraad kan bewijzen, dan dien je contact op te 

nemen met de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. Een maatschappelijk assistent(e) komt 

dan langs om te onderzoeken of je al dan niet in aanmerking komt.  

 

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is enkel voor zorgbehoevende 65-plussers met een 

bescheiden inkomen. De hoogte van het zorgbudget hangt af van je zorggraad en van je inkomsten; het 

schommelt tussen 85 en 571 euro per maand. Je komt in aanmerking als je minstens 7 punten scoort op 

de schaal van verminderde zelfredzaamheid. Je kunt het zorgbudget online aanvragen of hiervoor de 

hulp inschakelen van bijvoorbeeld de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.   

 

Het zorgbudget voor mensen met een handicap bedraagt 300 euro per maand en wordt  in principe 

enkel toegekend aan personen met een handicap jonger dan 65 jaar. Ben je ouder dan 65 jaar en werd 

je beperking reeds erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vóór je 

65ste verjaardag, dan kan je hier ook recht op hebben. Dit zorgbudget wordt automatisch toegekend aan 

een vooraf bepaalde doelgroep; je kunt het dus zelf niet aanvragen. 

 

Meer info? 

 

Met vragen over de zorgbudgetten en andere tegemoetkomingen kan je steeds terecht bij de dienst 

maatschappelijk werk van je ziekenfonds of bij de vzw Liever Thuis LM. We organiseren op regelmatige 

basis infosessies over tegemoetkomingen in Vlaanderen en Brussel. Wens je zelf een dergelijke vorming 

bij te wonen? Neem dan contact op via het nummer 02 542 87 09 of via lieverthuis@lm.be. Dan bekijken 

we de mogelijkheden in jouw regio.  
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