Meer weten over de Vlaamse Sociale
Bescherming? (VSB)

Learn more about the Flemish Social
Protection (VSB)

De VSB is een pakket van tegemoetkomingen en financieringssystemen in de zorgsector. Elke inwoner van Vlaanderen, ouder
dan 25 jaar, betaalt jaarlijks verplicht een bijdrage van 51 euro of
26 euro (voor wie op 1 januari van het jaar voordien recht heeft
op de verhoogde tegemoetkoming). Wie in Brussel woont, kan
vrijwillig aansluiten. Dankzij deze solidariteit, kan wie dat nodig
heeft, gebruik maken van de verschillende tegemoetkomingen:

The VSB is a package of allowances and financing systems in
the care sector. Every inhabitant of Flanders over the age of 25 is
obliged to pay an annual premium of € 51 or € 26 (for persons
who on January 1 of the previous year are entitled to the higher
level of reimbursement). People living in Brussels may register on
a voluntary basis. Thanks to this solidarity, those who need it can
make use of the various allowances:
1. the already existing Flemish Care Insurance

1. de reeds bestaande Vlaamse Zorgverzekering
2. het Basisondersteuningsbudget
3. de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden.

2. the Basic Support Budget
3. the Allowance for the Care of the Elderly

Partena Zorgkas zorgt voor de uitbetalingen van deze
tegemoetkomingen. De komende jaren zal de Vlaamse Sociale
Bescherming nog verder worden uitgebreid, zodat elke Vlaming
toegang heeft tot betaalbare kwalitatieve zorg.

Partena Care Fund handles the payment of these allowances. In
the coming years, the Flemish Social Protection will be further
extended, so that all Flemish people will have access to affordable,
high-quality care.

1. De Vlaamse Zorgverzekering

1. The Flemish Care Insurance

De Vlaamse Zorgverzekering is een initiatief van de Vlaamse overheid ter
ondersteuning van zwaar zorgbehoevende mensen. Zij krijgen maandelijks
een vaste tegemoetkoming van 130 euro voor niet-medische kosten. Zowel
zorgbehoevenden die thuis wonen of in een instelling verblijven, kunnen
hiervoor in aanmerking komen. Wilt u een tegemoetkoming aanvragen?
De Zorgkas van Partena Ziekenfonds kan u helpen om uw zorgsituatie
te evalueren en u ondersteunen bij uw aanvraag.

2. Het Basisondersteuningsbudget (BOB)
Het Basisondersteuningsbudget is een Vlaamse tegemoetkoming
voor personen met een erkende handicap en een vastgestelde nood
aan ondersteuning. U kunt in aanmerking komen voor een maandelijkse
ondersteuning van 300 euro, vrij te besteden. Het budget wordt u
toegewezen op basis van het attest van het Vlaams Agentschap Personen
met een Handicap, de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de
Intersectorale Toegangspoort voor Jeugdhulp. De Zorgkas contacteert u als
u tot een van deze groepen behoort en in aanmerking komt voor een BOB.
U kunt zelf geen aanvraag doen.

3. Tegemoetkoming Voor Hulp aan Bejaarden (THAB)
De Tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden is een Vlaamse
tegemoetkoming die u kunt ontvangen als u 65 jaar of ouder bent en
als uw zorgnood uw zelfredzaamheid beperkt. Deze tegemoetkoming
varieert volgens uw inkomen. Hoe zelfredzaam u bent, wordt vastgesteld
in een medisch onderzoek. Wilt u een tegemoetkoming aanvragen?
De Dienst Maatschappelijk Werk van Partena Ziekenfonds kan u
hierbij ondersteunen. U kunt ook rechtstreeks de THAB aanvragen via
www.vlaamsesocialebescherming.be/ethab (Vlaanderen)
of www.handicap.belgium.be/nl (Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
Vul "THAB" in in de zoekmotor.

Veel gestelde vragen over de Vlaamse Sociale Bescherming
Waarom is de Vlaamse Zorgverzekering vervangen door de VSB?
In Vlaanderen bestond sinds 2001 de Vlaamse Zorgverzekering. In 2016 werd
dit uitgebreid naar de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB). Naast de bestaande
vergoeding, de Vlaamse Zorgverzekering die tegemoet komt in niet-medische kosten
voor zorg zoals bijvoorbeeld mantelzorg, werden ook het Basisondersteuningsbudget
(BOB) voor mensen met een handicap en de Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
(THAB) aan de VSB toegevoegd. De Vlaamse Sociale Bescherming biedt dus een ruimer
gamma aan tegemoetkomingen aan.
Wat is er anders als inwoner van Brussel?
Bent u een inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dan kan u zich vrijwillig
aansluiten. Eenmaal aangesloten gelden ook voor u alle aan het lidmaatschap
verbonden verplichtingen.

The Flemish Care Insurance is an initiative of the Flemish Government to
support severely dependent persons. Each month they receive a fixed amount
of € 130 for non-medical costs. This applies equally to dependent people
living at home as well as those living in an institution. Do you wish to request
an allowance? Partena Care Fund can help you to evaluate your care situation
and to support you in your request.

2. The Basic Support Budget (BOB)
The Basic Support Budget is a Flemish allowance for people with a recognised
handicap and an established need for support. You are eligible for a monthly
support of € 300, to use as you wish. The budget will be granted to you based
on the attestation of the Flemish Agency for Persons with a Handicap, the
Federal Social Security Authorities or the Intersectorial Gateway for Youth
Assistance. The Care Fund will contact you if you belong to one of these
groups and are entitled to a BOB. You cannot apply yourself.

3. Allowance for the Care of the Elderly (THAB)
The Allowance for the Care of the Elderly is a Flemish allowance which you
may receive if you are 65 or over and if your care need your independence.
This allowance varies according to your income. Your level of independence
will be determined by a medical examination. Do you wish to request an
allowance? The Social Services Department of Partena Health Insurance Fund
can support you in this. You can also request the THAB directly via www.
vlaamsesocialebescherming.be/ethab (Flanders)
or www.handicap.belgium.be/nl (Brussels-Capital Region). Fill in "THAB" in
the search engine.

Frequently asked questions about
the Flemish Social Protection
Why has the Flemish Care Insurance been replaced by the VSB?
The Flemish Care Insurance has existed in Flanders since 2001. In 2016 it has
been extended to the Flemish Social Protection (VSB). In addition to the existing
allowance, the Flemish Care Insurance which assists in non-medical costs such as
e.g. for a carer, the Basic Support Budget (BOB) for people with a handicap and
the Allowance for the Care of the Elderly (THAB) have been added to the Flemish
Social Protection (VSB). The Flemish Social Protection therefore offers a wider
range of allowances.
What is different if I live in Brussels?
If you live in Brussels-Capital Region, you can register voluntarily. Once you
are registered, all the obligations linked to membership also apply to you.

Wat als ik de bijdrage niet kan betalen of te laat betaal?
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Kunt u door financiële problemen de bijdrage niet betalen dan kunt u aan het
bevoegde OCMW vragen om dit in uw plaats te doen. Het OCMW kan dit verzoek
steeds weigeren. De Vlaamse overheid legt een administratieve geldboete op
tot 250 euro voor wie 2 jaar (al dan niet opeenvolgend) niet, te laat of te
weinig betaalt. Inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die ervoor
kiezen om laattijdig aan te sluiten, moeten 5 jaar ononderbroken aangesloten
zijn voor ze een beroep kunnen doen op de Vlaamse Sociale Bescherming.
Voor BOB en THAB geldt er geen wachttijd als men zich aansluit voor 1 januari 2020.
Vanaf 2020 geldt er een wachttijd van 5 jaar.

Meer info op
www.partena-ziekenfonds.be/vlaamsesocialebescherming
Meer weten over de Vlaamse Sociale Bescherming in het Frans of Engels? Ga naar
www.partena-mutualite.be/mafacture (Frans) of www.partena-ziekenfonds.be/my-insurance (Engels).

What if I cannot pay the premium or pay it too late?
Should you be unable to pay your premium due to financial problems, you can
ask the competent Public Centre for Social Welfare (OCMV/CPAS) to pay it for you.
They may, however, refuse this request. The Flemish Government will impose an
administrative fine of up to € 250 on anyone who for 2 years (not necessarily
consecutive), does not pay, pays too late or too little. Inhabitants of the BrusselsCapital Region who choose to register late must be registered for an uninterrupted
period of 5 years before they can call on the services of the Flemish Social
Protection. For BOB and THAB there is no waiting period if they register before
January 1, 2020. As of 2020, there is a waiting period of 5 years.

More info on
www.partena-ziekenfonds.be/vlaamsesocialebescherming

