
 

ZORGBUDGET VOOR OUDEREN MET ZORGNOOD 

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. Dit budget wordt betaald de zorgkas waaronder je ressorteert. 

 

Algemene voorwaarden 

Het zorgbudget kan pas vanaf 65 jaar worden aangevraagd en je moet voldoen aan bepaalde 

nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. In principe moet je de Belgische nationaliteit hebben 

maar er wordt een aantal uitzonderingen gemaakt. 

 

Medische voorwaarden 

Essentieel bij het aanvragen van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden is dat de 

aanvrager een verminderde zelfredzaamheid heeft, m.a.w. moeilijkheden ondervindt bij het 

uitvoeren van de dagelijkse activiteiten. De zelfredzaamheid wordt bepaald aan de hand van 

zes rubrieken : 

 

1. Verplaatsingsmogelijkheden 

2. Mogelijkheden om zijn/haar voedsel te 

nuttigen of te bereiden 

3. Mogelijkheid om in te staan voor zijn/haar 

persoonlijke hygiëne en zich te kleden 

4. Mogelijkheid om zijn/haar woning te onderhouden en 

huishoudelijk werk te verrichten 

5. Mogelijkheden om te leven zonder toezicht, bewust te 

zijn van gevaar en gevaar kunnen vermijden 

6. Mogelijkheden tot communicatie en sociaal contact 

 

Per onderdeel worden punten toegekend :  

Geen moeilijkheden 0 punten Grote moeilijkheden 2 punten 

Kleine moeilijkheden 1 punt Onmogelijk zonder hulp 3 punten 

 

De bedragen 

Het aantal punten dat je scoort, bepaalt je maximale tegemoetkoming. 

 Maximum per jaar Maximum per maand 

Categorie 1 (7 – 8 punten) € 1.021,32 € 85,11 

Categorie 2 (9 – 11 punten) € 3.898,68 € 324,89 

Categorie 3 (12 – 14 punten) € 4.740,12 € 395,01 

Categorie 4 (15 – 16 punten) € 5.581,44 € 465,12 

Categorie 5 (17 – 18 punten) € 6.855,96 € 571,33 

 

 



 

 

Waarmee wordt rekening gehouden bij het toekennen van de tegemoetkoming? 

In principe wordt rekening gehouden met alle inkomsten van de aanvrager en de persoon 

waarmee hij/zij een huishouden vormt : pensioen (90 %), kadastraal inkomen, 

beroepsinkomsten, vervangingsinkomen, verkopen/schenkingen in de laatste 10 jaar, 

spaargelden, vergoedingen inzake arbeidsongevallen/beroepsziekten,… Er bestaan evenwel een 

aantal vrijstellingen : 10 % van het pensioen, kinderbijslagen, onderhoudsgeld,… 

 

Opgelet: Meldingsplicht! 

Wil je vermijden dat de Zorgkas geld terugvordert, dan meld je tijdig wijzigingen burgerlijke 

staat, gezinssamenstelling, wijzigingen in het inkomen (minstens 10 %), verkopen/schenkingen 

van onroerend of roerend goed, erfenissen,… 

 

Een aanvraag doen? 

Een aanvraag kan je zelf doen via de website van Vlaanderen.be via je identiteitskaart. 

Hiervoor heb je een kaartlezer en PIN-code van je identiteitskaart nodig. 

 

Hulp nodig? 

Dan kan je terecht bij:  

• jouw ziekenfonds,  

• de dienst welzijn, Veurnestraat 22, 8970 Poperinge (zitdag van maandag tot vrijdag, van 

9u tot 12u) of 

 

Breng bij je bezoek steeds je identiteitskaart, je pincode van je identiteitskaart en desgevallend ook 

het laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing, bankuittreksels met de vermelding van je pensioen 

(binnen- en buitenlands) en het laatste aanslagbiljet personenbelasting mee. Indien je al een dossier 

hebt bij de Zorgkas, breng dan je laatste berekeningsdocumenten van je tegemoetkoming mee. 

 

Om je registratie wat vlotter te laten verlopen, vragen wij u de vragenlijst, die je kan 

 bekomen in de welzijnsdienst of terug kan vinden op 

http://www.poperinge.be/NL/pagina/2580/tegemoetkoming-hulp-aan-bejaarden, zo goed mogelijk 

in te vullen en mee te nemen. 

 

http://www.poperinge.be/NL/pagina/2580/tegemoetkoming-hulp-aan-bejaarden

