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DE VLAAMSE
SOCIALE
BESCHERMING
ooK Voor BruSSElaarS !
D

e kans is groot dat u in het voorjaar een betalingsuitnodiging van 50 euro in de bus hebt gekregen vanwege uw mutualiteit. In die brief staat dat het een bijdrage is voor de Vlaamse
Sociale Bescherming, in de volksmond beter gekend onder zijn
oude benaming ‘de Vlaamse Zorgverzekering’. Inwoners van
Vlaanderen zijn verplicht om zich hierbij aan te sluiten. Brusselaars hebben de keuze dit al dan niet te doen.

Doet dit een belletje rinkelen? Of heeft
u nog nooit zo een brief ontvangen? Lees
dan zeker dit artikel om meer te leren over
de Vlaamse Sociale Bescherming, wat er
allemaal veranderd is en waarom het belangrijk is om hier bij aangesloten te zijn!

De Vlaamse
Sociale Bescherming
De Vlaamse Sociale bescherming is een
solidaire volksverzekering: iedereen betaalt een bijdrage. Wanneer je zelf nood
hebt aan extra zorg en ondersteuning
kan je ook aanspraak maken op tegemoetkomingen. De bijdrage bedraagt
50 euro per jaar. Als je recht hebt op een
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verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaal je 25 euro.
Met de Vlaamse Sociale Bescherming
wil Vlaanderen mensen helpen die lange
tijd zorg nodig hebben, zoals ouderen,
chronisch zieken of mensen met een handicap. De Vlaamse Sociale Bescherming
helpt deze mensen om de hulp of de zorg
die ze nodig hebben zelf te kiezen, te organiseren en betaalbaar te houden. Ook
in Brussel.
België, Vlaanderen, Brussel ?
In België kan je onder bepaalde
voorwaarden beroep doen op de

sociale zekerheid. Je bent verplicht
om je hier via je mutualiteit bij aan
te sluiten. Via deze sociale zekerheid
kan je beroep doen op een basisverzekering bijvoorbeeld bij ziekte,
werkonbekwaamheid,
invaliditeit,… Naast deze basisverzekering
heeft de Vlaamse Gemeenschap
een aanvullende verzekering om je
zelfredzaamheid te verhogen in bepaalde gevallen. In de volksmond
was dit gekend als de Vlaamse Zorgverzekering. Recentelijk, door de 6de
staatshervorming, heeft Vlaanderen meer opdrachten gekregen betreﬀende de ﬁnanciering en organisatie voor zorg en ondersteuning.

l
Om dit allemaal in goede banen te
leiden heeft de Vlaamse Regering
ervoor gekozen om de Vlaamse
Zorgverzekering uit te breiden. Een
eerste stap hierin was het zoeken
naar een nieuwe naam. Dit is de
Vlaamse Sociale bescherming geworden. In de komende jaren zal de
Vlaamse Regering er werk van maken om dit systeem nog meer uit te
werken door er nieuwe tegemoetkomingen in te steken.


Wat kan je doen met een
tegemoetkoming van de
Vlaamse Sociale
Bescherming ?
Ben je als Brusselaar aangesloten bij de
Vlaamse Sociale Bescherming en merk je
dat je extra kosten hebt bij het organiseren van je zorg en ondersteuning dan kan
je bij de Vlaamse Sociale Bescherming
aanspraak maken op (voorlopig) 2 tegemoetkomingen.
de vlaamSe ZorgverZekering
De Vlaamse Zorgverzekering geeft
zwaar zorgbehoevenden (zonder leeftijdsgrens) elke maand 130 euro als vergoeding voor hun niet-medische kosten,
zowel thuis als in een residentiële voorziening. Wie in een woonzorgcentrum of
psychiatrisch verzorgingstehuis woont,
heeft sowieso recht op de zorgverzekering. Wie recht heeft op de zorgverzekering, kan het bedrag vrij besteden. Er zijn
geen bewijzen nodig van je uitgaven.
Enkele voorbeelden:
Marie is 78 jaar en lijdt aan diabetes. Ze
woont alleen thuis maar dit begint moeilijk te worden voor haar. Ze is recent gevallen en kan hierdoor haar rechterarm
niet meer optimaal gebruiken. Een sociaal
werker van de mutualiteit heeft voor haar
een netwerk van zorgverleners samengesteld zodat Marie zo lang mogelijk thuis
kan blijven wonen.

singen van en naar het ziekenhuis als
Marie op bezoek moet gaan bij een artsspecialist.
Marie beseft dat dit netwerk er voor zorgt
dat ze nog zelfstandig kan wonen en niet
naar een woonzorgcentrum moet gaan.
Ze is hier heel gelukkig mee, maar voelt
aan dat haar pensioen en tegemoetkoming van de mutualiteit niet genoeg zijn
om alle kosten te dekken. Ze contacteert
de sociale dienst van haar mutualiteit die
ervoor zorgt dat haar zorgverzekeringstegemoetkoming toegekend wordt via de
zorgkas. Met die 130 euro per maand kan
ze bijvoorbeeld dienstencheques aanvragen voor de poetshulp en haar dochter
vergoeden voor al de verplaatsingskosten.
Met dit systeem heeft Marie nog 4 jaar een
opname in een woonzorgcentrum kunnen
uitstellen. Uiteindelijk heeft ze toch afscheid moeten nemen van haar huis en is
ze op zoek gegaan naar een aangenaam
woonzorgcentrum. Ze heeft er een gevonden en gebruikt nu haar zorgverzekering
om de een deel van de dagprijs van het
woonzorgcentrum mee te betalen.
het baSiSonderSteuningSbudget (bob)
Sinds september 2016 krijgen bepaalde
groepen van personen met een erkende
handicap 300 euro per maand als basisondersteuningsbudget. Dit bedrag kan
je gebruiken om maximaal aan het maatschappelijke leven deel te nemen.
Ook het basisondersteuningsbudget
is vrij te spenderen, zonder verantwoording. Je kunt dit niet apart aanvragen:
wie er recht op heeft, krijgt het automa-
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tisch (als die persoon is aangesloten bij
een zorgkas). Al wie er recht op heeft
zal hiervan verwittigd worden door zijn
zorgkas of door de Vlaamse overheid,
ook wie in Brussel woont.
Jeanne is 60 jaar en getrouwd met Gilbert,
65 jaar. Ze was net met pensioen toen ze
een hersenbloeding heeft gekregen. Hierdoor is ze halfzijdig verlamd en gebonden
aan een rolstoel. Mentaal is ze nog volledig helder en wil ze niet dat haar handicap
roet in het eten gooit. Gilbert is nog goed
te been en helpt Jeanne waar hij kan. Met
haar basisondersteuningsbudget betalen ze de gezinszorg waardoor Gilbert en
Jeanne als koppel meer tijd voor elkaar
hebben. Ook gebruiken ze een deel van
het budget om af en toe een aangepaste
taxi te bestellen waardoor ze samen naar
de opera kunnen gaan.

De tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden
De tegemoetkoming voor hulp
aan bejaarden (THAB) behoort in
Brussel tot de bevoegdheid van de
Brusselse overheid en valt (hier) niet
onder de Vlaamse Sociale Bescherming (in Vlaanderen wel). Brusselaars die ouder zijn dan 65 jaar
en zorgbehoevend zijn kunnen de
tegemoetkoming aanvragen bij de
Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid die nu nog de dossiers
behandelt in opdracht van de Brusselse overheid. De toekenning en
het bedrag van de THAB hangen af
van je zelfredzaamheid en het (gezins)inkomen.

Zo krijgt Marie dagelijks bezoek van een
thuisverpleegkundige om haar diabetes
onder controle te houden en de wonde
aan haar voet te verzorgen. Er komt ook
een thuishulp om het huis te onderhouden. Marie krijgt ook regelmatig bezoek
van Paula, haar dochter. Zij doet de boodschappen voor Marie en neemt haar moeder regelmatig mee op een klein uitstapje
zodat ze niet de hele tijd binnen hoeft te
zitten. Paula zorgt ook voor de verplaatmei - juni 2017
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Is het de moeite waard
om je aan te sluiten bij
de Vlaamse Sociale
Bescherming ?
Het aantal Brusselaars die zijn aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming bedraagt ongeveer 43.000 en daalt
jaarlijks. Een mogelijke verklaring is de
lage bekendheid van het systeem in Brussel. Een andere veelgehoorde verklaring
is dat personen het (nog) niet nodig vinden zich aan te sluiten, “Ik ben nog niet
zorgbehoevend, dus waarom nu al betalen?” is een veelgebruikt argument.
Om te vermijden dat je je pas aansluit
op het moment dat je zorgbehoevend
wordt is er een wachttijd voorzien. Dit
wil zeggen dat je 5 jaar onafgebroken
moet zijn aangesloten (en lidgeld betalen) alvorens je aanspraak kan maken op
een tegemoetkoming van de Vlaamse Sociale Bescherming. Daarnaast krijg je ook
een extra wachttijd van 4 maanden per
jaar dat je had kunnen aangesloten zijn
(voor het stuk zorgverzekering); dit om
misbruik van het systeem te voorkomen.
Wat is er veranderd ?
Oud systeem
Vlaamse Zorgverzekering:
n 10 jaar wachttijd bij laattijdige
aansluiting
n 25 euro lidgeld
n Enkel recht op Zorgverzekeringstegemoetkoming
Nieuw systeem
Vlaamse Sociale Bescherming:
n 5 jaar wachttijd bij laattijdige aansluiting
n 50 euro lidgeld (indien rechthebbende verhoogde tegemoetkoming: 25 euro)
n Zorgverzekeringstegemoetkoming
n Basisondersteuningsbudget
n THAB (enkel in Vlaanderen)

foto: Layla Aerts

Daarom is het belangrijk
je tijdig aan te sluiten
Je kan nu nog geen zorgen hebben en
in optimale gezondheid verkeren, maar
dat kan plots veranderen. Op die momenten kunnen bijvoorbeeld de maandelijkse
bijdragen van 130 euro toch ademruimte
geven om een kwaliteitsvol leven te leiden en een opname in een residentiële
voorziening uit te stellen. Of om je kosten
in een woonzorgcentrum betaalbaar(der)
te maken. Als je dit in een rekensom zou
omzetten dan betaal je 250 euro voor de
5 jaar wachttijd. Een bedrag dat je op 2
maanden hebt terugverdiend als je recht
hebt op een zorgverzekeringstegemoetkoming!
Daarnaast helpt jouw bijdrage mensen
zoals Marie en Jeanne om langer thuis
kunnen wonen, omringd door hun familie en vrienden.

Zich aansluiten bij de
Vlaamse Sociale
Bescherming: zeker doen!
Maar hoe ?
De bijdrage betalen gebeurt door aan te
sluiten bij een van de zes zorgkassen. De
verschillende ziekenfondsen hebben elk
een zorgkas en dan is er daarnaast nog de
Vlaamse Zorgkas van de Vlaamse overheid. Het zijn ook de zorgkassen die de
tegemoetkomingen uitbetalen. Zij staan
dus in voor de praktische uitvoering van
de Vlaamse Sociale Bescherming en zijn
ook de contactpersoon voor advies of inlichtingen.
Om je aan te sluiten bij een zorgkas,

10

l

l
l

BOp magazine

kan je het best contact opnemen met je
ziekenfonds. Of stuur een mailtje naar
vlaamsezorgkas@zorg-en-gezondheid.be
om je aan te sluiten bij de Vlaamse Zorgkas van de overheid.
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meer inFo:
www.vlaamSeSocialebeScherming.be
n Sjoert P. Holtackers,
medewerker Kenniscentrum WWZ en
Inge Janssens, BOp

