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BRUSSEL EN DE VLAAMSE
SOCIALE BESCHERMING
ANTWOORDEN OP VEELGESTELDE VRAGEN

S

inds enkele jaren is de Vlaamse Zorgverzekering
veranderd van naam. Vandaag heet het de Vlaamse Sociale
Bescherming. Deze naamsverandering was noodzakelijk
omdat de Vlaamse regering de werking van de Vlaamse Sociale
Bescherming enorm heeft uitgebreid. Deze veranderingen zijn
ook belangrijk voor de Brusselaars. Daarom kende de Vlaamse
Gemeenschapscommissie subsidies toe aan het Kenniscentrum
Welzijn, Wonen, Zorg om informatiesessies te geven over de
Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel.
Tijdens deze informatiesessies krijgen
de deelnemers de gelegenheid om vragen
te stellen. Op 8 november zal zo’n informatiesessie plaatsvinden in het Brussels
Ouderenplatform. In het BOp Magazine
van mei-juni 2017 kon je al een uitgebreid artikel vinden over de Vlaamse
Sociale Bescherming. Gezien dit systeem
zich nog verder ontwikkelt en vele mensen zich allerhande vragen stellen, geven
we je hierbij alvast een samenvatting en
een overzicht van de meestgestelde vragen en de antwoorden hierop.

Wat zit er in de Vlaamse
Sociale Bescherming ?
Als je bent aangesloten bij de Vlaamse
Sociale Bescherming, kan je een beroep
doen op een systeem van zorgbudgetten,

28

l

l
l

BOp magazine

zorgtickets en tegemoetkomingen voor
je mobiliteitshulpmiddelen.

Zorgbudgetten
Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming die je kan gebruiken om
extra zorg en ondersteuning mee te betalen. Brusselaars kunnen via de Vlaamse
Sociale Bescherming een beroep doen op
twee soorten van zorgbudgetten:
1. Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat is een bedrag van 130 euro
per maand. Vroeger heette dit de zorgverzekeringstegemoetkoming.
2. Zorgbudget voor mensen met een
handicap. Dat is een bedrag van 300
euro per maand. Vroeger heette dit het
basisondersteuningsbudget.
Deze twee zorgbudgetten zijn niet af-
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hankelijk van het inkomen van de ontvanger. Ze zijn voor iedereen gelijk. Je
mag deze zorgbudgetten besteden zonder verantwoording af te leggen. Je moet
dus geen facturen of bewijsstukken indienen.
Een zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden krijg je uiteraard niet zomaar, je
moet aan enkele voorwaarden voldoen.
Een belangrijke voorwaarde is een verminderde zelfredzaamheid. Dit moet
je aantonen via een attest. Als je woont
in een woonzorgcentrum krijg je automatisch zo een attest. Als je nog thuis
woont, kan je dit attest aanvragen via
jouw mutualiteit.
Het zorgbudget voor mensen met een
handicap is nieuw en zit momenteel in
een proefperiode. Dat wil zeggen dat je
het nog niet kan aanvragen. In een latere 
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 fase zou dit mogelijk moeten worden.
Vragen en misverstanden
over de zorgbudgetten:
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“Als ik in een rusthuis verblijf dat erkend
is door de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (de ‘BICO’), dan heb ik
geen recht op mijn 130 euro (mijn zorgverzekeringstegemoetkoming).”
Niet waar: Als je in een rusthuis verblijft en je bent correct aangesloten bij de
Vlaamse Sociale Bescherming, dan heb je
recht op je zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Het type erkenning van
het rusthuis is hier niet van belang.
“Het budget voor zwaar zorgbehoevenden
is enkel bedoeld voor ouderen.”
Niet waar: Op dit budget staat geen leeftijd. Iedereen kan (tijdelijk) zwaar zorgbehoevend worden ongeacht zijn leeftijd
door, bijvoorbeeld, een ongeval. Als je
voldoet aan de voorwaarden dan kan je
ook (tijdelijk) een zorgbudget krijgen.
“Ik woon nog thuis en heb een aanvraag
gedaan voor een zorgbudget. Mijn mutualiteit zegt me echter dat ik niet in aanmerking kom omdat ik nog te zelfstandig
ben. Wat nu?”
Let op: De vragenlijst die nodig is om
zo een budget aan te vragen is een mo-
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mentopname. Het kan zijn dat je nu nog
te zelfstandig bent, maar je leven en je
thuissituatie kunnen soms snel veranderen. Zo’n beslissing is dus niet definitief,
je kan op een later moment altijd opnieuw een aanvraag doen. Aarzel niet om
je mutualiteit hierover aan te spreken.

Dat wil zeggen dat je geen bijdrage moet
betalen, recht hebt op een zorgticket,
maar geen beroep kan doen op een zorgbudget. Ondertussen zullen de Vlaamse
regering en de Brusselse regering afspraken maken over een samenwerkingsakkoord vanaf 2022.

Zorgticket

“Betaalt mijn zorgticket alles? En moet ik
zelf niets meer betalen in het woonzorgcentrum?”
Neen: je zal nog steeds een dagprijs moeten betalen. Het ticket geeft enkel recht
op de zorg en de ondersteuning die door
het woonzorgcentrum worden aangeboden. Bijkomende kosten zoals de huur
van de kamer, dokterskosten, kapper …
moet je zelf nog betalen.

Vanaf 2019 wordt een nieuw element
bij de Vlaamse Sociale Bescherming gevoegd: het zorgticket. Dit is te vergelijken met een soort van toegangsticket
voor zorg en ondersteuning. In 2019
zal dit systeem van start gaan binnen
de Vlaams erkende ouderenzorg: de
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf
en dagverzorgingscentra.

Mobiliteitshulpmiddelen

Vragen en misverstanden
over de zorgtickets:
“Ik heb gehoord dat Brusselaars die niet
aangesloten zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming vanaf 2019 niet meer terechtkunnen in een Vlaams erkend woonzorgcentrum.”
Niet waar: Tussen 2019 en 2022 kan je
nog steeds terecht in een Vlaams erkend
woonzorgcentrum. Het maakt dan nog
niet uit of je al dan niet bent aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming.
Je wordt dan administratief aangesloten.

Nu kan je via je ziekteverzekering een
vergoeding aanvragen om een deel van de
aankoop van je mobiliteitshulpmiddelen
te betalen. Dat werd vroeger geregeld via
het RIZIV. Door de 6de staatshervorming
is dit nu een verantwoordelijkheid van de
Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.
Binnen Vlaanderen zal dit onderdeel
worden opgenomen bij de Vlaamse Sociale Bescherming. In Brussel bestaan er
dus meerdere systemen om mobiliteitshulpmiddelen aan te vragen. Daarom zal 
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 er in Brussel één loket opgericht worden
waarin beide systemen opgenomen zijn.
Dit om verwarring te voorkomen.

Is het wel de moeite
om me aan te sluiten
bij de Vlaamse Sociale
Bescherming ?
Het is een veelgestelde vraag tijdens de
infosessies over de Vlaamse Sociale Bescherming. Het antwoord daarop is helaas niet zo eenduidig. Volgende zaken
moet je zeker in overweging nemen bij je
beslissing.
Wachttijd. Brusselaars kunnen zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse Sociale
Bescherming, inwoners van Vlaanderen
zijn verplicht om zich aan te sluiten. Een
Brusselaar kan zich aansluiten vanaf het
jaar dat hij 26 wordt. Als je beslist om je
dan niet aan te sluiten bij de Vlaamse Sociale Bescherming, dan kan je dit wel nog
doen op een later moment. Aansluiten op
een later tijdstip betekent wel dat je een
wachttijd van 5 jaar moet overbruggen.
Deze wachttijd is er om te vermijden dat
veel Brusselaars zich pas zouden aansluiten wanneer ze zorgen nodig hebben
zonder vooraf te hebben bijgedragen tot
de financiering van het systeem. Dit zou
het solidariteitsprincipe onderuit halen.
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Tijdig aansluiten, vooraleer je zorgen nodig hebt is de boodschap. Ook op hoge(re)
leeftijd kan je nog steeds aansluiten bij de
Vlaamse Sociale Bescherming. Dat kan
zeker interessant zijn als je beseft dat de
gemiddelde levensverwachting van een
Brusselaar hoog ligt (81,2 jaar).
Taal. De Vlaamse Sociale Bescherming is
er voor alle Brusselaars, maar de communicatie gebeurt enkel in het Nederlands.
Prijs. Het lidmaatschap van de Vlaamse
Sociale Bescherming bedraagt 51 euro
per jaar. Dat is geen hoge kost in vergelijking met de ondersteuning die je ervoor
kan terugkrijgen wanneer je die nodig
hebt. Personen die recht hebben op een
verhoogde tegemoetkoming, betalen
maar 26 euro per jaar.
Nieuwe elementen. De Vlaamse regering zal in de komende jaren nieuwe
sectoren introduceren bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Zo zullen zorgtickets
ook worden ingevoerd bij de gezinszorg,
de palliatieve equipes, de initiatieven
beschut wonen, de psychiatrische verzorgingstehuizen, de centra geestelijke
gezondheidszorg en de revalidatie.
Brusselse
zelfredzaamheidsverzekering. De Brusselse regering onder-
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zoekt momenteel de mogelijkheden om
ook een solidair verzekeringssysteem
te ontwikkelen. Helaas is de informatie
hierover zeer beperkt en kunnen we vandaag nog geen gedetailleerde vergelijking
maken van beide systemen. Wat we wel
al weten is dat beide systemen zeer verschillend zullen zijn qua samenstelling.
En op basis van de tot nu toe beschikbare informatie merken we ook dat het
Vlaamse systeem steviger verankerd is in
regelgeving en momenteel meer mogelijkheden biedt.

Wat moet ik doen
als ik nog vragen heb ?
Wens je je aan te sluiten bij de Vlaamse
Sociale Bescherming, of zit je met specifieke vragen over jouw situatie? Neem
dan zeker contact op met je mutualiteit,
die kan op basis van verschillende gegevens bekijken wat er allemaal mogelijk is
in jouw situatie en op welke andere ondersteuning je aanspraak kan maken.
Noteer ook alvast de datum van de (gratis) infosessie over de Vlaamse Sociale
Bescherming in het BOp: donderdag 8 november 2018 om 13.30 uur.
n Sjoert Holtackers
Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg

