
Het zorgbudget voor mensen 
met een handicap

Het zorgbudget voor mensen met een handicap is 
een zorgbudget van 300 euro per maand. Het gaat 
naar een vaste groep van kinderen en volwassenen 
met een mentale of fysieke beperking die aan 
bepaalde voorwaarden voldoen. In 2017 kregen 
iets meer dan 14.000 mensen dit zorgbudget. 

Een zorgbudget is dus een maandelijkse tegemoet
koming voor mensen die veel zorg nodig 
hebben. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij 
besteden. Dat geeft je de vrijheid om te kiezen 
welke zorg en hulp je ermee wil betalen.

Een zorgbudget van de Vlaamse 
sociale bescherming

Zorgbudgetten zijn een onderdeel van de Vlaamse 
sociale bescherming. Naast het zorgbudget voor 
mensen met een handicap is er ook een zorgbudget 
voor zwaar zorgbehoevenden en een zorgbudget 
voor ouderen met een zorgnood. Er zijn ook 
tussenkomsten voor het kopen of huren van hulp-
middelen om je te verplaatsen zoals rolstoelen e.d.  

De Vlaamse sociale bescherming is er dankzij 
de zorgpremies die iedereen in Vlaanderen 
betaalt. Zo’n 4,5 miljoen inwoners van 
Vlaanderen betalen elk jaar een zorgpremie.

De Vlaamse sociale bescherming betaalt ook voor 
een heel groot deel de zorg en personeelskosten 
in de ouderenzorg (woonzorgcentra, 
dagverzorgingscentra…). Het zorgt ervoor dat 
ouderen lang niet alles zelf hoeven te betalen bij 
een verblijf in een ouderenzorgvoorziening.
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Meer info over dit zorgbudget vind je op 
www.vlaamsesocialebescherming.be. 

Het antwoord op al  
je vragen: de zorgkas

Heb je nog vragen over je zorgbudget? Of 
denk je dat je er recht op hebt? Voor al 
die vragen kan je terecht bij je zorgkas. 
Je zorgkas geeft advies, int je zorg-
premie, betaalt je zorgbudget uit, …   

Een zorgkas organiseert de Vlaamse sociale 
bescherming in opdracht van de Vlaamse over
heid. Elk Vlaams ziekenfonds heeft een zorgkas 
en ook de Vlaamse overheid heeft er een.

De contactgegevens van je zorgkas vind je op  
www.vlaamsesocialebescherming.be.
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Dit zorgbudget kan je niet aanvragen

Het zorgbudget voor mensen met een handicap kan 
je niet aanvragen. Het is voor een welbepaalde groep 
van mensen met een erkende handicap en een 
ondersteuningsnood die vroeger al werd vastgesteld.

Behoor je tot een van de groepen voor een 
zorgbudget voor mensen met een handicap, dan 
zal je zorgkas contact met je opnemen zodra 
je in aanmerking komt voor een budget.

Je hoeft dus zelf geen aanvraag te 
doen of contact op te nemen.

Wie krijgt dit zorgbudget?
Het zorgbudget voor mensen met een handicap 
kan je niet aanvragen. Het is voor een vaste 
groep van mensen met een erkende handicap 
en een ondersteuningsnood die vroeger al werd 
vastgesteld. Alleen deze mensen krijgen een 
zorgbudget voor mensen met een handicap: 

1. Volwassenen met een handicap die al een 
tijdje op de wachtlijst staan voor gehandicapten
zorg. 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. Bepaalde minderjarigen en jongvolwassenen 
tot 25 jaar met een handicap. Het gaat om:

• Kinderen die op 30 juni 2015 geregistreerd 
stonden bij de “intersectorale toegangspoort 
voor jeugdhulp” als wachtende op nietrecht
streeks toegankelijke ondersteuning van het 
VAPH of met een indicatiestellingsverslag waaruit 
blijkt dat ze in aanmerking komen voor een 
persoonlijk assistentiebudget voor minderjarigen.

• Kinderen met minstens 12 punten op 
de “medischsociale schaal verhoogde 
kinderbijslag” en jongeren tot 25 jaar 
met een integratietegemoetkoming.

3. De Vlaamse regering heeft voorzien om in 
2019 dit zorgbudget ook toe te kennen aan 
een nieuwe groep mensen die al lang wachten 
op een persoonsvolgende financiering. U leest 
dit op onze website zodra dit is beslist.

Je moet wel aangesloten zijn bij de Vlaamse 
sociale bescherming om een zorgbudget 
te kunnen krijgen. Aansluiten doe je door 
de jaarlijkse zorgpremie te betalen aan een 
zorgkas (als je ouder bent dan 25 jaar).

Combineren met andere  
zorgbudgetten en  
tegemoetkomingen 
Je mag dit zorgbudget combineren met andere 
zorgbudgetten en met de meeste andere 
tegemoetkomingen van de overheid, zoals 
de inkomensvervangende tegemoetkoming 
en de integratietegemoetkoming. 

Je kan het niet combineren met bepaalde (niet 
rechtstreeks toegankelijke) hulp van het Vlaams Agent
schap voor Personen met een Handicap of bepaalde 
vormen van nietrechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. 
Personen die beroep doen op nietrechtstreeks 
toegankelijke hulp van het VAPH, kunnen onder 
bepaalde voorwaarden wel vrijwillig overstappen naar 
een zorgbudget voor mensen met een handicap.

In Brussel
Voor inwoners van het Brussels Gewest gelden dezelfde 
voorwaarden voor het zorgbudget voor mensen met 
een handicap als voor inwoners van Vlaanderen. En 
tot en met 2019 is er geen wachttijd voor inwoners van 
Brussel. Je moet dus behoren tot een van de groepen 
die een zorgbudget voor mensen met een handicap 
krijgen. En je moet aangesloten zijn bij een zorgkas.

WAT DOEN MENSEN MET HUN 
ZORGBUDGET?

 ONTDEK DE GETUIGENISSEN OP 
vlaamsesocialebescherming.be


