Workshop: doelgroep
ouderen
Het Zorgbudget voor Ouderen

Inhoud
•
•
•
•
•

Wat bepaalt wie een ZOZ krijgt en hoe hoog de tegemoetkoming is?
Simuleer vooraf het zorgbudget: twee voorbeelden
Dien een aanvraag in via eTHAB
Andere tips of weetjes
Ruimte voor vragen

Zorgbudget voor ouderen
De berekening van de hoogte van het budget gebeurt op basis van 3 elementen:
•
•
•

gezinssituatie
(gezins)inkomen
zelfredzaamheid

Zorgbudget voor ouderen
De berekening van de hoogte van het budget gebeurt op basis van 3 elementen:
•

gezinssituatie → bepaalt jaarlijkse inkomensgrenzen

• Categorie B: "gezin" vormen
• Categorie A: de rest

•
•
•
•
•
•
•

•

(gezins)inkomen → bepaalt eigen middelen in aanmerking te nemen
Pensioen (90%), loon, vervangingsinkomsten
Buitenlandse pensioenen
Aanvullingen op pensioen
Kadastraal Inkomen (al dan niet in volledige eigendom en/of vruchtgebruik)
Spaargelden en beleggingen
Andere: verzekering, arbeidsongeval, …

zelfredzaamheid → bepaalt onder- en bovengrens van een categorie zorgbudget

• 6 items met een scoresysteem van 0 tot 18 punten (zie verder)

Zorgbudget voor ouderen
Tip: gebruik voor het indienen van een formele aanvraag de simulatietool!
https://www.zorg-en-gezondheid.be/begeleiden-aanvraag-tegemoetkoming-hulp-aan-bejaarden

→ snel in te vullen
→ voorzichtige inschatting van mogelijk recht
→ Excel met een handleiding, berekening gebeurt automatisch
2 casussen als voorbeeld

Casus 1
•
•
•
•

Alleenstaande vrouw, 71 jaar
heeft al een medische erkenning van 13 punten (categorie 3)
maandelijks pensioen van 1.248 euro netto
heeft haar woonst (volledige eigendom) geschonken aan haar zoon ter waarde
van 95.000 euro in 2011
• geen spaargelden

Casus 1
• Simulatie:

Schenking/verkoop gebeurde minder dan 10 jaar geleden op moment van aanvraag
= 0 euro zorgbudget op jaarbasis
Als de aanvraag wordt ingediend vanaf de dag dat de schenking/verkoop 10 jaar is
verjaard
= van 0 euro naar 4.740 euro op jaarbasis!

Casus 2
• Samenwonend koppel, vrouw wilt zorgbudget aanvragen
• Vrouw krijgt medische score van 11 punten (categorie 2)
• Zowel man als vrouw hebben een pensioen (vrouw 9.888 euro jaarbedrag, man
13.200 euro jaarbedrag)
• Eigen woning, kadastraal inkomen van 700 euro
• Geen spaargelden

Casus 2
• Simulatie

• Vrouw krijgt 454 euro op jaarbasis
• Stel, man heeft ook medische erkenning (categorie 1) en dient een aanvraag in:
• Bedrag voor de vrouw stijgt naar 2.176 euro !
• Man krijgt echter niets omdat zijn medische categorie te laag is, geraakt niet boven
inkomensgrens

Aanvraag indienen: eTHAB
Een aanvraag indienen kan énkel digitaal, via de webapplicatie eTHAB (identiek
voor elke zorgkas)

www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab
Aanmelden via eID zorgbehoevende, token, ItsMe, …

Aanvraag indienen: eTHAB
3 Onderdelen:

1. Start aanvraag
- Administratieve voorwaarden
-Bepaalt ingangsdatum recht
2. Contactgegevens en zelfredzaamheid
- contactgegevens

- wettelijk vertegenwoordiger
- huisarts
- eventueel verblijf in een woonzorgcentrum
- parkeerkaart
- bankrekeningnummer

- toelichting zelfredzaamheid
3. Gezin en inkomen
- Binnenlandse pensioenen, lonen en vervangingsinkomsten: automatisch
- Buitenlandse pensioenen: manueel
- Gezinssituatie: automatisch (behalve kinderen ten laste)

- Eigendommen, KI: automatisch
- Alle andere inkomsten: manueel

Aanvraag indienen: eTHAB
De zelfredzaamheid bepalen: medisch-sociale schaal en vragenlijst
Principes:
• 6 items, met telkens score van 0 tot 3 (dus maximale score van 18 punten)
• Vanaf 7 punten heb je (mogelijk) recht op een budget
• De categorie (1-5) bepaalt de onder- en bovengrenzen van het maandelijks budget

Bij de aanvraag geef je zelf een score, maar het is de controlearts van DH HAN (FOD Sociale
Zekerheid) die de eindbeslissing neemt (al dan niet aangevuld met een medisch onderzoek
op afspraak en/of medische stukken van de huisarts of behandelende arts)

Aanvraag indienen: eTHAB
Medisch-sociale vragenlijst: 6 items
1° verplaatsingsmogelijkheden
2° mogelijkheden om zijn voedsel te nuttigen of te bereiden
3° mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hygiëne in te staan en zich te kleden
4° mogelijkheid om zijn woning te onderhouden en huishoudelijk werk te verrichten

5° mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn van gevaar en gevaar te kunnen vermijden
6° mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact
Score:

0 = geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanning en geen bijzondere hulpmiddelen
1 = beperkte moeilijkheden of beperkte bijkomende inspanning of beperkt beroep op bijzondere hulpmiddelen
2 = grote moeilijkheden of een grote bijkomende inspanning of uitgebreid beroep op bijzondere hulpmiddelen
3 = onmogelijk zonder hulp van derden, zonder opvang in een aangepaste voorziening of zonder volledig aangepaste
omgeving

En verder
Herzieningen!
→ Elk nieuw feit met impact op zorgbudget moet binnen 3 maanden na gebeurtenis feit
gemeld worden aan de zorgkas
→ Betekent in feite: nieuwe aanvraag indienen
• Administratief:

• Inkomen wijzigt
• Gezinssituatie wijzigt*
• Partner vraagt ook een ZOZ aan*

• Medisch:

• Algemene verslechtering situatie
• Nieuw medische feit/gebeurtenis
• Huidige erkenning verloopt binnen 6 maanden*

* Deze herzieningen worden automatisch opgestart maar moeten wel nog verder afgewerkt worden!

En verder
• Opletten met startdatum
• Ingangsdatum recht op zorgbudget gaat in de kalendermaand volgend op de maand waarin
de aanvraag werd opgestart
• Soms is het dus belangrijk om een aanvraag al op te starten als het einde van de maand
nadert, zelfs al heeft de aanvrager nog niet alle nodige informatie ter beschikking

• Interessante ‘bewijsstukken’ voor de zorgkas
•
•
•
•

Buitenlands pensioen (fiche of ander bewijs van betaling)
Verzekeringen, vergoedingen, …
Alles wat betreft akte of verkoop (KI moet niet)
Uittreksels spaarrekening

Afsluitend
Meer weten? Officiële formulieren en documentatie?
www.vlaamsesocialebescherming.be

Nog vragen?
Andere voorbeelden/casussen?

