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Dag belangenbehartiger! 

Je kreeg de betalingsuitnodiging misschien al in de bus. In de loop van de maand februari 

of maart ontvangt elke Vlaming ouder dan 25 een brief van de zorgkas om de jaarlijkse 

zorgpremie te betalen. In 2018 bedraagt die 51 euro of 26 euro (indien je recht hebt 

op de verhoogde tegemoetkoming). Zo'n 4,5 miljoen inwoners van Vlaanderen betalen 

elk jaar een zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. Maar wat is die 

zorgpremie nu juist, waarvoor dient ze en waarom zou je ze betalen? Misschien kreeg 

je hierover al enkele vragen van leden. Antwoorden vind je nu in onderstaande info. Is 

er toch iets onduidelijk, contacteer ons dan gerust. 

Verspreid je dit aan de leden van jouw trefpunt? Ook zij hebben baat bij deze info. 

Bedankt!  

Waarom betalen we jaarlijks een zorgpremie?  

Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid voor de terugbetaling 

van dokterskosten, medicatie en andere ziektekosten. Heb je gedurende een lange 

periode veel zorg nodig, dan kan je rekenen op de Vlaamse sociale bescherming. Die 

geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig 

hebben en dus geconfronteerd worden met hoge kosten. Daarmee kunnen ze de kosten 

betalen van bijvoorbeeld een woonzorgcentrum, een rolstoel, thuiszorg of andere hulp. 

Je betaalt de zorgpremie dus jaarlijks zodat je later beroep kan doen op het zorgbudget, 

mocht je ooit veel zorg nodig hebben.  

http://www.cm.be/diensten-en-voordelen/ziekte-en-behandeling/specifieke-regelingen/verhoogde-tegemoetkoming/


 
Bekijk de video door te klikken op bovenstaande afbeelding. 

  Jouw zorgpremie komt 

nu al goed terecht. Van 

de zorgpremie gaat:  

• 46% naar 

zwaar 

zorgbehoevend

en 

• 45% naar 

ouderen met 

een zorgnood 

• 5% naar 

mensen met 

een handicap 

• 4% naar 

diverse kosten 

om deze 

zorgbudgetten 

mogelijk te 

maken (o.a. 

werkingskosten 

en kosten voor 

de beoordeling 

van de 

zorgnood). 

De Vlaamse overheid vult de inkomsten van de zorgpremies aan met meer dan 500 

miljoen Vlaams belastinggeld. Zo kunnen we samen meer dan 300 000 

zorgbehoevende mensen in Vlaanderen een zorgbudget bieden om hun 

levenskwaliteit te verbeteren. Zorgen voor elkaar, da's toch normaal? 

De zorgpremie 

Woon je in het Vlaams Gewest en ben je ouder dan 

25 jaar? Dan ben je verplicht om je aan te sluiten bij 

de Vlaamse sociale bescherming. Je moet elk jaar de 

zorgpremie betalen aan een zorgkas. Zo help je 

mensen die veel zorg nodig hebben, en zo kan ook jij 

rekenen op de solidariteit van de Vlaamse sociale 

bescherming. Drie keer de zorgpremie niet betalen, 

levert een boete op van 250 of 100 euro. Voor je een 

boete krijgt, zal je zorgkas je nog een aangetekende 

brief sturen (voor 31 maart). Betaal je de 

verschuldigde zorgpremies, dan krijg je geen 

boete. Meer info over de zorgpremie Vlaams Gewest.  

  

 

  

Als Brusselaar kies je zelf of je al dan niet aansluit bij de Vlaamse sociale bescherming. 

Door elk jaar je zorgpremie te betalen aan een zorgkas, maak je deel uit van de 

solidariteit van de Vlaamse sociale bescherming. En dan kan ook jij daar een beroep op 

doen als je veel zorg nodig hebt. Sluit je wel op tijd aan, want anders riskeer je een 

wachttijd voor je een zorgbudget kan krijgen. Meer info over de zorgpremie Brussel. 

  

Wie niet in het Vlaams of Brussels Gewest woont maar er wel werkt, moet of kan 

soms toch aansluiten bij de Vlaamse sociale bescherming. Meer info.  

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-in-vlaanderen
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-in-het-brussels-gewest
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/je-woont-niet-in-het-vlaams-of-brussels-gewest
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/video


Het zorgbudget 

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig 

hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een 

handicap. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden. Dat geeft mensen de 

vrijheid om te kiezen welke zorg en hulp ze ermee willen betalen om een zo normaal en 

aangenaam mogelijk leven te leiden. Bijvoorbeeld extra vervoerskosten opvangen, extra 

uitgaven voor kleinere hulpmiddelen, dieetvoeding, verzorgingsmateriaal, extra 

kinesitherapie, pedicure of een eigen bijdrage in het woonzorgcentrum. Er bestaan 

verschillende categorieën bij het zorgbudget. Tot voor kort stonden deze ook bekend 

onder andere namen. Vanaf 2018 spreken we over volgende categorieën: 

• Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden van 130 euro/maand. Deze 

tegemoetkoming is voor ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of 

mensen die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben. 

Vroeger heette dat de Vlaamse "zorgverzekering". 

• Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood van maximaal 571 euro/maand 

(afhankelijk van het inkomen. Vroeger heette dat de "tegemoetkoming voor 

hulp aan bejaarden". We informeerden jullie hierover al in de infomailing van 

april 2017. 

• Zorgbudget voor mensen met een handicap van 300 euro/maand. Het gaat 

om zowel kinderen als volwassenen met een mentale of fysieke beperking die 

aan bepaalde voorwaarden voldoen. Dat budget draagt ook de naam 

"basisondersteuningsbudget". 

Een combinatie van categorieën is mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een zorgbudget voor 

zwaar zorgbehoevenden gecombineerd worden met een zorgbudget voor ouderen met 

een zorgnood. 

De Vlaamse sociale bescherming breidt uit 

De komende jaren breidt de Vlaamse sociale bescherming verder 

uit.  

• Nu zijn er al de zorgbudgetten.  

• Vanaf 2019 helpt de Vlaamse sociale bescherming ook 

mensen die mobiliteitshulpmiddelen nodig hebben, 

zoals een rolstoel, rollator of scooter. 

• In een latere fase zal de Vlaamse sociale bescherming ook 

een zorgticket geven aan wie zorg nodig heeft. Dat ticket 

kan je inruilen voor dienstverlening in zorgvoorzieningen 

zoals woonzorgcentra, dagverzorgingscantra, initiatieven 

voor beschut wonen, centra voor geelstelijke 

gezondheidszorgen, diensten voor gezinszorg. Dankzij dat 

ticket bepaal je dus voor een groot deel zelf van welke 

zorg je wil genieten. 

  

 

 

 

http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-zwaar-zorgbehoevenden
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-ouderen-met-een-zorgnood
http://ymlp21.com/zy6brR
http://ymlp21.com/zy6brR
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/zorgbudget-voor-mensen-met-een-handicap


Meer info? 

Heb je nog vragen over de zorgpremie? Denk je dat je recht 

hebt op een zorgbudget? Met vragen je steeds terecht bij 

jouw zorgkas. 

Je zorgkas begeleidt je bij een aanvraag, geeft advies, 

zorgt voor het innen van je zorgpremie en 

het betalen van de zorgbudgetten. Een zorgkas 

organiseert in opdracht van de Vlaamse overheid de 

Vlaamse sociale bescherming. Je betaalt de zorgpremie 

rechtstreeks aan je zorgkas. Elk Vlaams ziekenfonds heeft 

een zorgkas en ook de Vlaamse overheid heeft er eentje, 

de Vlaamse Zorgkas. Alle contactgegegevens vind je via 

deze link:  

contactgegevens zorgkassen. 

  

Meer info lees je ook 

op www.vlaamsesocialebescherming.be.  
 

 

Contacteer ons 

PB 40, B-1031 Brussel 

www.okra.be 

belangenbehartiging 

@okra.be 

Studiedienst  

02 246 44 40  

02 246 39 45 

Pensioendienst 

02 246 44 45 

02 246 44 31  

OKRA-Zorgrecht  

02 246 57 72 
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