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1 DE VLAAMSE SOCIALE BESCHERMING 
 

1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming? 

Via de Vlaamse sociale bescherming krijgen zwaar hulpbehoevenden elke 
maand een budget. Met dit budget betalen ze de noodzakelijke zorg. 
Iedereen die in Vlaanderen woont, betaalt elk jaar aan een zorgkas een 
zorgpremie voor de Vlaamse sociale bescherming. De meeste mensen 
hebben hun zorgkas bij hun ziekenfonds. Er is ook een zorgkas van de 
Vlaamse overheid. Deze zorgkassen organiseren de Vlaamse sociale 
Bescherming in opdracht van de Vlaamse overheid en zijn uw hulp- en 
contactpunt. 

De Vlaamse sociale bescherming bestaat uit het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden, het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood en het 
zorgbudget voor mensen met een handicap.  

1.2 Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 

1.2.1 Wat en voor wie ? 

Vroeger heette dat de “tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden”. Het is 
een zorgbudget voor 65'+ers met een zorgnood. Hoeveel dit budget 
bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere 
persoon. Het is maximaal 583 euro/maand. De aanvrager moet 
gedomicilieerd zijn in België en er ook daadwerkelijk verblijven. Ouderen 
opgenomen in een woonzorgcentrum kunnen eveneens aanspraak maken 
op deze tegemoetkoming. 
 
Als je een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood aanvraagt, gaat 
de Directie-generaal Personen met een Handicap na in welke mate je 
handicap een impact heeft op je dagelijkse activiteiten (je 
"zelfredzaamheid"). 

Het gaat om dagelijkse activiteiten op deze 6 domeinen: 
1. je verplaatsen 
2. eten bereiden en opeten 
3. je verzorgen en aankleden 
4. je woning onderhouden en huishoudelijke activiteiten doen 
5. gevaar inschatten en vermijden 
6. contacten onderhouden met andere personen 

Per criterium kan de aanvrager maximum 3 punten scoren: 
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 0 punten geen moeilijkheden 

 1 punt weinig moeilijkheden 

 2 punten grote moeilijkheden 

 3 punten onmogelijk uit te voeren zonder hulp 

De aanvrager moet minstens 7 punten behalen op deze “schaal van 

zelfredzaamheid” om een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden te 

krijgen. 

1.2.2 De aanvraag 

1. De aanvraag wordt online ingevuld. De aanvrager kan dit zelf doen via de 
site www.vlaamsesocialebescherming.be of zich hiervoor laten bijstaan 
door zijn ziekenfonds, de dienst burgerzaken/sociale zaken van zijn 
gemeente of de dienst thuiszorg van het OCMW.  
Om de aanvraag te doen, zijn volgende gegevens nodig:: 

 De naam van de huisarts of de arts die de handicap opvolgt. 
 De identiteitskaart en de pincode. 
 Het bankrekeningnummer. 
 Eventueel de contactgegevens van iemand die de persoon helpt. 

2. Nadat de aanvraag is ingediend, vraagt de Directie-generaal Personen 
met een Handicap automatisch informatie op bij de arts of specialist om 
in te schatten wat de gevolgen zijn van de handicap. 

3. Soms volstaat deze informatie, maar in de meeste gevallen nodigt de 
directie-Generaal Personen met een Handicap  de persoon nog uit voor 
een gesprek met een arts. 

De arts kan de erkenning ook tijdelijk toekennen. Dit kan wanneer hij denkt 
dat de toestand nog positief zal evalueren. 
 
 
 
 

1.2.3 Bedrag? 

Hoeveel tegemoetkoming iemand krijgt, hangt af van hoeveel zorg die 
persoon nodig heeft en het inkomen van het gezin. 
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 Er zijn 5 categorieën van zorgzwaarte. Bij elke categorie hoort een 
maximaal maandelijks bedrag voor de tegemoetkoming. 

 Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe meer er wordt afgetrokken van dat 
maximumbedrag. 

De meest voorkomende inkomstenbronnen van het gezin waarmee 
rekening gehouden wordt zijn: 

 Pensioen 
 Inkomen uit arbeid 
 Vervangingsinkomen 
 Spaargelden 
 Beleggingen 
 Eigendommen (huis, bouwgrond, weiland,..) 
 Verkoop of schenking van eigendommen 

Wie telt als partner? 

De partner is een persoon die: 

 op hetzelfde adres woont (ingeschreven is) 
EN 

 geen bloed- of aanverwant is in de eerste, tweede of derde graad. 

 eerste graad: vb kind, ouder, schoonouder 
 tweede graad: vb broer, zus, grootouder, schoonbroer, 

schoonzus 
 derde graad: vb oom, tante 
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Maximale tegemoetkomingen op 01.10.2018 
er wordt nog rekening gehouden met de inkomsten 

Categorieën Jaarbedrag Maandbedrag 

Categorie 1: 7 en 8 punten 1.041,77 euro 86,81 euro 

Catgorie 2: 9 tot 11 punten 3.976,67 euro 331,39 euro 

Categorie 3: 12 tot 14 punten 4.834,97 euro 402,91 euro 

Categorie 4: 15  en 16 punten 5.693,05 euro 474,42 euro 

Categorie 5: 17 en 18 punten 6.993,11 euro 582,76 euro 

 

1.2.4 Herzieningen of wijzigingen binnen het dossier 
 
Bij een verhuis in Vlaanderen moet er niets gedaan worden. Bij aangifte van 
adreswijziging krijgt de zorgkas dit automatisch door via het 
rijksregisternummer. Andere aanpassingen zoals een nieuw 
telefoonnummer kunnen steeds gewijzigd worden in het online dossier. Bij 
overlijden wordt het zorgbudget uitbetaald tot en met de maand van 
overlijden.  
 
Wanneer de gezondheidstoestand verandert kan er een herzienning 
gebeuren. 
 
Hogere , anders kan het deel dat te veel werd uitbetaald teruggevorderd 
worden. Ook indien een eigendom verkocht of geschonken wordt moet men 
dit laten weten binnen de drie maand. Indien de gezinsinkomsten dalen kan 
er een herziening aangevraagd worden. 
 
Voor een herziening of een wijziging kan men steeds terecht bij de dienst 
thuiszorg van het OCMW, de dienst burgerzaken/sociale zaken van de 
gemeente of bij de mutualiteit. 
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1.2.5 Aanvraag en betaling van deze tegemoetkomingen? 
 
De tegemoetkomingen worden aangevraagd: 

 

 Dienst thuiszorg van het OCMW Wevelgem 

Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 

 056 43 55 00 

  www.wevelgem.be/dienst-thuiszorg 

Telefonisch bereikbaar:  elke werkdag van 08u00 tot 12u00 

 13u00 tot 17u00 

Ook huisbezoeken mogelijk 

 

 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 
 Vanackerestraat 12 

 8560 Wevelgem 
  056 43 34 00 
  056 43 34 78 

 
openingsuren:  
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9 uur tot 12 uur 

 op maandag ook van 13 uur 30 tot 18 uur 30 op afspraak 
op woensdag van 13 uur 30 tot 18 uur 30 
tweede en vierde zaterdag van de maand van 9 uur tot 12 uur 

 
 

 Bij uw mutualiteit 
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1.3 Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 
 

1.3.1 Wat is het? 
Deze tegemoetkoming stond vroeger bekend als de zorgverzekering. Het is 
een budget van 130 euro voor mensen die veel zorg nodig hebben. Mensen 
die in een woonzorgcentrum wonen of mensen van alle leeftijden die thuis 
hulp krijgen. 
 

1.3.2 Wat zijn de voorwaarden? 

 Aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming 
Vanaf 25 jaar betaal je jaarlijks de zorgpremie. Deze bedraagt 51 euro 
of voor mensen met een laag inkomen 26 euro. Wanneer je deze niet 
betaalt kan je een boete krijgen. 

 Er is geen leeftijdsgrens. Iedereen met een zorgbehoefte kan een 
aanvraag indienen. 

 De persoon moet erkend zijn als zwaar zorgbehoevend. Indien dit zo 
is voldoet het een attest te bezorgen aan de zorgkas. 

 

Welk attest? 

 min. score B op de KATZ-schaal voor verpleegkundige zorgen OF 

 min. score 35 op de BEL-profielschaal van de gezinszorg OF 

 min. score 15 bij de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden/ 

integratietegemoetkoming OF 

 bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66% handicap OF 

 bewijsopname van het woonzorgcentrum OF  

 bewijs van opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis  

 min. score C op evaluatieschaal tot staving aanvraag tot 

tegemoetkoming in een dagverzorgingscentrum/centrum voor 

kortverblijf 

Indien iemand niet beschikt over een attest, moet er een nieuwe 

indicatiestelling gebeuren die wordt gemeten via de BEL-schaal. 

U kunt daarvoor terecht bij de zorgkas waar u bent aangesloten: 
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 de zorgkas van uw mutualiteit: CAW 

 de Vlaamse zorgkas : het OCMW van uw gemeente 

 erkende diensten voor gezinshulp 

1.3.3 Aanvraag 
Uw mutualiteit, de dienst thuiszorg van het OCMW en de dienst 
burgerzaken/sociale zaken van de gemeente kunnen de aanvrager verder 
helpen.  
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1.4 Zorgbudget voor mensen met een handicap 

1.4.1 Wat is het zorgbudget voor mensen met een handicap? 

Een andere benaming is basisondersteuningsbudget. Een nieuwe (sinds 1 
januari 2017) Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap. 
Het gaat om een bedrag van 300 € per maand. De toekenning en uitbetaling 
gebeurt automatisch door de zorgkassen. 

1.4.2 Voor wie? 

Mensen met een erkende handicap (wat per definitie moet erkend zijn voor 
je 65 jaar werd) en een vastgestelde ondersteuningsnood. Ze moeten 
daarvoor al een bestaand attest of bewijs hebben. 

Tot 2018 gaat het uitsluitend om deze mensen: 

1. Sinds september 2016 wordt het basisondersteuningsbudget 
uitbetaald aan volwassenen met een handicap die op de wachtlijst 
staan voor gehandicaptenzorg. Dit betekent geregistreerd staan met 
een actieve zorgvraag op de “Centrale Registratie voor Zorgvragen”-
databank op 31 december 2014 én op 1 januari 2016. 

2. In 2017 breidt deze groep uit met minderjarigen en jongvolwassenen 
tot 25 jaar met een handicap. Ook hier gaat het om specifieke groepen 
die al geregistreerd zijn en bestaande attesten hebben. 

3. Personen die beroep doen op niet-rechtstreeks toegankelijke hulp 
van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, kunnen 
onder bepaalde voorwaarden vrijwillig overstappen naar een 
zorgbudget voor mensen met een handicap. 

Er zijn twee bijkomende voorwaarden: 

1. Deze mensen mogen geen gebruik maken van de zogenaamde “niet-
rechtstreeks toegankelijke hulp” bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap. Wie van deze hulp gebruik maakt, kan 
vanaf 1 januari 2017 onder bepaalde voorwaarden overstappen naar 
het basisondersteuningsbudget. 
Naast de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp van het VAPH zijn er 
nog andere vormen van ondersteuning, die ze niet kunnen 
combineren met het basisondersteuningsbudget. 
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2. Ze moeten aangesloten zijn bij een zorgkas. Wie ouder is dan 25 
betaalt daarvoor jaarlijks een bijdrage van 51 euro (of 26 euro voor 
wie recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming). Wie jonger is 
dan 25 en in aanmerking komt voor een basisondersteuningsbudget, 
kan gratis aansluiten. 

 

1.4.3 Hoe krijgen of aanvragen? 

Indien iemand recht heeft op het zorgbudget voor mensen met een 
handicap, dan zal die persoon door de zorgkas gecontacteerd worden. Die 
persoon hoeft zelf niets te doen. De zorgkas zal een brief sturen en indien 
nodig bijkomende gegevens opvragen. De zorgkas betaalt het budget uit. De 
uitbetaling gebeurt telkens op het einde van de maand. 

Indien iemand niet behoort tot de vooropgestelde groepen, dan kan die 
persoon geen zorgbudget voor mensen met een handicap krijgen of 
aanvragen. Na 2018 beslist de Vlaamse Regering of deze tegemoetkoming 
nog wordt uitgebreid naar andere groepen. 
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2 GEMEENTELIJKE TUSSENKOMSTEN AAN PERSONEN 
MET EEN HANDICAP EN OUDEREN  

2.1 Toelage thuisverzorging voor personen met een handicap 

2.1.1 Wat en voor wie ? 

De gemeente Wevelgem verleent een toelage aan de zorgbehoevende 
persoon die thuis verzorgd wordt en zich moeilijk kan behelpen en daardoor 
problemen ondervindt om zich in het sociaal leven in te schakelen. 
 
Voorwaarden:  

 de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben op 1 januari van het      

dienstjaar, 

 op 1 januari van het dienstjaar in de gemeente wonen en vanaf 1 

januari van het dienstjaar bestendig thuis verzorgd worden, 

 genieten van een integratietegemoetkoming (vanaf categorie 3), een 

tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (vanaf categorie 3) of een 

tegemoetkoming hulp van derden (vanaf categorie 2), toegekend 

door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. 

2.1.2 Hoeveel ? 
Bedrag per jaar : 

 € 300 indien u hulp aan bejaarden cat. V of integratietegemoetkoming 

cat. V geniet, 

 € 250 indien u integratietegemoetkoming cat. IV of hulp aan bejaarden 

cat. IV geniet, 

 € 200 indien u hulp van derden cat. III geniet, 

 € 150 indien u integratietegemoetkoming cat. III of hulp aan bejaarden 

cat. III geniet, 

 € 100 indien u hulp van derden cat. II geniet. 
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2.1.3 Wat moet ik mee brengen bij een aanvraag? 
 

 Attest invaliditeit afgeleverd door de FOD sociale zekerheid 
 beslissing (goedkeuring) van de FOD sociale zekerheid, waaruit blijkt dat 

betrokkene één van de volgende tegemoetkomingen geniet : 
 integratietegemoetkoming categorie 3, 4 of 5. 
 tegemoetkoming hulp aan bejaarden categorie 3, 4 of 5 
 tegemoetkoming hulp van derden categorie 2 of 3. 
 recent strookje of uittreksel uit de bankrekening van de betaling van de 

tegemoetkoming van de FOD sociale zekerheid. 
 

2.1.4 Waar kan ik terecht? 
 

 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 
 Vanackerestraat 12 

 8560 Wevelgem 
  056 43 34 00 
  056 43 34 78 

 
openingsuren:  
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9 uur tot 12 uur 

 op maandag ook van 13 uur 30 tot 18 uur 30 op afspraak 
op woensdag van 13 uur 30 tot 18 uur 30 
tweede en vierde zaterdag van de maand van 9 uur tot 12 uur 
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3 NUTTIGE ADRESSEN 
 

 DE SOCIALE DIENST VAN UW ZIEKENFONDS 

 DIENST THUISZORG VAN HET OCMW 

Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 

 056 43 55 00 

www.wevelgem.be/dienst-thuiszorg 

thuiszorg@ocmwwevelgem.be 

Telefonisch bereikbaar:  elke werkdag van 08u00 tot 12u00 

 13u00 tot 17u00 

Ook huisbezoeken mogelijk 

 

 Gemeente Wevelgem Burgerzaken/sociale zaken 
 Vanackerestraat 12 

 8560 Wevelgem 
  056 43 34 00 
  056 43 34 78 
 
 burgerzaken@wevelgem.be 
 

openingsuren:  
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9 uur tot 12 uur 

 op maandag ook van 13 uur 30 tot 18 uur 30 op afspraak 
op woensdag van 13 uur 30 tot 18 uur 30 
tweede en vierde zaterdag van de maand van 9 uur tot 12 uur 

 
Zitdagen gemeentehuis Gullegem (Peperstraat): 
woensdag 9 uur tot 12 uur 
 
Zitdagen gemeentehuis Moorsele (Sint-Maartensplein): 
 vrijdag 9 uur tot 12 uur
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Deze reeks folders bestaan uit volgende titels: 

 
1. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden, jonger dan 65 jaar 
 
2. Tegemoetkomingen aan hulpbehoevenden, ouder dan 65 jaar 
 
3. Extra tegemoetkomingen en voordelen 
 

 
 

Zit u met vragen en wenst u meer informatie? 
 

Dienst thuiszorg – OCMW Wevelgem 
Deken Jonckheerestraat 9 

8560 Wevelgem 
 056 43 55 00 
 056 40 20 64 

thuiszorg@ocmwwevelgem.be 
www.ocmwwevelgem.be  

 
    Editie oktober 2018 

 
 

 


