
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
 

Marie-Jeanne is 79 jaar en ondervindt heel wat moeilijkheden bij het uitvoeren van 

dagdagelijkse handelingen, zoals het klaarmaken van eten, zich verplaatsen, zich wassen 

en aankleden. Door al deze ongemakken heeft zij het ook financieel moeilijk. Gelukkig 

heeft zij recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.  

 

Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is de nieuwe naam voor de 

tegemoetkoming ‘hulp aan bejaarden’ of THAB. 

 

Wie heeft recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood? 
 

Als je ouder dan 65 jaar bent, hulpbehoevend bent en een laag inkomen hebt, dan heb je misschien 

recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.  Het bedrag is afhankelijk van je 

gezinsinkomen en de ernst van je zorgnoden. De tegemoetkoming is dus voor iedereen verschillend en 

bedraagt maximaal 571 euro per maand en minimaal 85 euro per maand. Is je inkomen te hoog maar 

voldoe je aan de andere voorwaarden, dan zal je geen recht hebben op het zorgbudget. 

 

Je hebt recht op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood als je: 

• 65 jaar of ouder bent; 

• gedurende ten minste 5 jaar ononderbroken in België woont en/of sociaal verzekerd bent binnen de 

Europese Unie; 

• je bijdrage voor de Vlaamse sociale bescherming betaald hebt; 

• voldoet aan de inkomensvoorwaarde; 

• minstens zeven punten scoort bij de evaluatie van je zelfredzaamheid. 

 

Dit laatste wordt nagegaan door een arts van de FOD Sociale Zekerheid. Hij zoekt een antwoord op 

volgende vragen: 

 Ondervind je geen, weinig of grote moeilijkheden bij het verplaatsen, of is dit onmogelijk zonder 

hulp?  

 Ondervind je geen, weinig of grote moeilijkheden bij het bereiden van een maaltijd en het eten, of 

is dit onmogelijk zonder hulp? 

 Ondervind je geen, weinig of grote moeilijkheden bij je persoonlijke verzorging en het aankleden, of 

is dit onmogelijk zonder hulp? 

 Ondervind je geen, weinig of grote moeilijkheden bij het onderhouden van je woning (kuisen, 

stofzuigen, …) en het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten (bijvoorbeeld strijken), of is dit 

onmogelijk zonder hulp? 

 Ondervind je geen, weinig of grote moeilijkheden bij het inschatten en vermijden van gevaar, of is 

dit onmogelijk zonder hulp? 



 Ondervind je geen, weinig of grote moeilijkheden bij het onderhouden van contact met andere 

personen, of is dit onmogelijk zonder hulp? 

Per vraag kan je maximaal drie punten scoren afhankelijk van de problemen die je ondervindt. In totaal 

kom je hierdoor aan een score op achttien punten. Zeven punten zijn voldoende voor de toekenning 

van het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.  

 

Wat kan je doen met het zorgbudget voor ouderen met een 

zorgnood?  
 

Je bent volledig vrij om met het geld van het zorgbudget te doen wat je wilt. Je kunt het geld gebruiken 

om professionele hulp aan huis in te schakelen, zoals bijvoorbeeld poetshulp of de bezorging van 

warme maaltijden. Je kunt er ook je mantelzorger mee vergoeden of je kunt hulpmiddelen, zoals 

bijvoorbeeld een looprek of een personenalarmsysteem, huren of aankopen. 

 

Andere regeling voor Vlaanderen en Brussel 
 

Sinds 2017 geldt er een verschillende aanvraagprocedure afhankelijk van de plaats waar je woont. 

Woon je in Vlaanderen, dan dien je er rekening mee te houden dat de zorgkassen vanaf 1 januari 2017 

de dossiers behandelen en het zorgbudget uitbetalen. Woon je in Brussel of in Wallonië, dan kan je nog 

steeds je aanvraag indienen bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap.  

 

Ontving je in 2016 al een THAB, wat in Vlaanderen nu het zorgbudget voor 

ouderen met een zorgnood is? 
 

In dat geval hoef je niets te doen. Als je in Vlaanderen woont, is je dossier automatisch overgezet naar 

je zorgkas. Vergeet niet jaarlijks 51 euro (of de verminderde bijdrage van 26 euro) te betalen voor de 

Vlaamse sociale bescherming om zo een onderbreking in de toekenning van je zorgbudget te vermijden. 

 

Aanvraagprocedure voor Vlaanderen 
 

Woon je in Vlaanderen en heb je nog geen zorgbudget voor ouderen met een zorgnood maar denk je 

hiervoor in aanmerking te komen? Dan kun je dit zorgbudget aanvragen op volgende manier: 

1. Je kunt de aanvraag enkel online indienen via https://www.mercurius.vlaanderen.be/ethab/. Je vult 

bij de aanvraag een vragenlijst in die de nodige informatie geeft om een beslissing te kunnen 

nemen. Om een aanvraag te kunnen indienen, heb je ofwel een token ofwel je identiteitskaart en 

een kaartlezer nodig. Je dient dan de pincode van je identiteitskaart in te geven. 

Beschik je niet over internetaansluiting of lijkt je dit wat te moeilijk, maak dan zeker een afspraak 

bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. De maatschappelijk assistenten maken 

graag tijd voor jou om je te helpen bij je aanvraag. 



2. Je zorgkas gaat na of je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Indien nodig 

wordt er bijkomende financiële of administratieve informatie opgevraagd. Er wordt ook een 

evaluatie van je beperking aangevraagd bij de Directie-Generaal Personen met een Handicap. Die 

instantie zal medische informatie opvragen bij je arts of specialist om je handicap te kunnen 

evalueren. Je doet er goed aan vooraf je arts of specialist hierover reeds te verwittigen. Zo weet hij 

dat hij een bericht van de Directie-Generaal Personen met een Handicap mag verwachten. Meestal 

nodigt die instantie je nog eens uit voor een gesprek met hun arts. Het is mogelijk dat je handicap 

slechts voor een korte periode erkend wordt omdat de arts van mening is dat je beperking nog kan 

verminderen door bijvoorbeeld het gebruik van hulpmiddelen. Als je handicap stabiel is, zal hij 

echter beslissen om de beperking voor onbepaalde duur te erkennen. 

3. Je zorgkas brengt je op de hoogte van de beslissing over het zorgbudget. In het document dat je zal 

ontvangen, zal je kunnen lezen of je al dan niet recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een 

zorgnood en hoeveel het zorgbudget bedraagt.  

 

De behandeling van een aanvraag duurt drie tot vier maanden. Bij een goedkeuring van je aanvraag, 

heb je recht op het zorgbudget vanaf de maand die volgt op je aanvraag. Er wordt dus met 

terugwerkende kracht uitbetaald. De eerste uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de 

zorgkas.  

 

Hou er wel rekening mee dat je enkel het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood zal blijven 

ontvangen als je jaarlijks 51 euro (of de verminderde bijdrage van 26 euro als je recht hebt op de 

verhoogde tegemoetkoming) betaalt aan je zorgkas voor de Vlaamse sociale bescherming.  

 

Ter info: 

 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.  

 De Vlaamse sociale bescherming is een pakket van zorgbudgetten  waar je recht op kunt hebben als 

je door ziekte, ouderdom of handicap een lange tijd zwaar zorgbehoevend bent. Hieronder vallen: 

o het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood; 

o het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (130 euro per maand): dit is de vroegere premie 

van de Vlaamse zorgverzekering of ‘de mantelzorgpremie’; 

o het zorgbudget voor mensen met een handicap (300 euro per maand), waardoor je als 

persoon met een handicap zelf je verzorging kunt aankopen. 

 

Aanvraagprocedure voor Brussel en Wallonië 
 

Woon je in Brussel of Wallonië, dan dien je je  aanvraag in via 

https://login.socialsecurity.be/idp/ParameterProcessor?login.type=citizen. Je hebt ofwel een token 

ofwel je identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Je dient dan de pincode van je identiteitskaart in te 

geven. Beschik je niet over internetaansluiting of lijkt je dit wat te moeilijk, maak dan zeker een 



afspraak bij de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds. De maatschappelijk assistenten maken 

graag tijd voor jou om je te helpen bij je aanvraag. 

 

De opvolging gebeurt door de FOD Sociale Zekerheid. Het is deze instantie die zal nagaan of je in 

aanmerking komt en die je hierover zal inlichten. De behandeling van een aanvraag duurt gemiddeld 

vier tot zes maanden. Bij een goedkeuring van je aanvraag, heb je recht op de tegemoetkoming vanaf 

de maand die volgt op je aanvraag. Er wordt dus met terugwerkende kracht uitbetaald. De eerste 

uitbetaling gebeurt in de maand na de beslissing van de FOD Sociale Zekerheid.  

 

Verhuisplannen? 
 

Verhuis je van Vlaanderen naar Brussel of Wallonië en heb je een zorgbudget voor ouderen met een 

zorgnood of is je aanvraag in behandeling? Neem dan binnen de drie maanden contact op met de FOD 

Sociale Zekerheid om je dossier over te zetten. 

 

Verhuis je van Brussel of Wallonië naar Vlaanderen en heb je een THAB (tegemoetkoming ‘hulp aan 

bejaarden’) of is je aanvraag in behandeling? Neem dan binnen de drie maanden contact op met je 

zorgkas om je dossier over te zetten.  

 

 

 

 


