
Waar gaat je 
ZORGPREMIE

geld naartoe?
Door de zorgpremie te betalen draag je bij aan de 
levenskwaliteit van meer dan 300.000 zorgbehoevende 
mensen in Vlaanderen. Dankzij jouw bijdrage kunnen zij 
rekenen op financiële ondersteuning van de Vlaamse sociale 
bescherming. Wie zijn ze en welke hulp krijgen ze?

Elke Vlaming ouder dan 26 jaar betaalt de zorgpremie. 
Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kun je 
kiezen  om aan te sluiten bij een zorgkas. Het is niet ver-
plicht. In 2023 betaal je 58 euro. Onder bepaalde voorwaar-
den betaal je een verlaagde zorgpremie van 29 euro.

135 euro per maand  
voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbe-
hoevenden is bestemd voor mensen 
die thuis veel zorg nodig hebben. Ook 
rusthuisbewoners en bewoners van 
een psychiatrisch verzorgingstehuis 
hebben er recht op. Dit budget stijgt 
met vijf euro per maand tegenover 
2022.

Tegemoetkoming voor voorzieningen
De zorgkas betaalt deze tegemoetkoming rechtstreeks aan de 
voorzieningen. Het zorgt ervoor dat ouderen en revalidanten  
niet alles zelf hoeven te betalen bij een verblijf of behandeling  
in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of  
dagverzorgingscentrum.

Je bent 65-plusser en hulpbehoevend. En je hebt  een 
beperkt inkomen. Dit is een tegemoetkoming om extra 
zorgkosten betaalbaar te houden. Het bedrag hangt af 
van de zorg die je nodig hebt en je gezinsinkomen. Voor 
de meeste bewoners van woonzorgcentra met een laag 
inkomen is er vanaf 1 april 2023 een verhoging van het 
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

stap voor stap

300 euro per maand  
voor mensen met een handicap

Voor personen met een mentale of fysieke 
handicap die aan bepaalde voorwaarden 
voldoen. Ze kunnen het gebruiken voor 
bijvoorbeeld hulp aan huis, begeleiding, 
dagopvang of dienstencheques.

Tot 683 euro per maand  
voor ouderen met een zorgnood

Tegemoetkoming voor 
mobiliteitshulpmiddel

Meer dan 100.000 Vlamingen gebruiken een 
mobiliteitshulpmiddel. Zij verplaatsen zich bij-
voorbeeld met een rolstoel, elektrische scooter 
of driewielfiets. Zij kunnen rekenen op een tege-
moetkoming voor de aankoop of de huur.  
Dit geldt voor iedereen die door chronische 
ziekte, ouderdom of een beperking een hulp-
middel nodig heeft.

www.cm.be/cm-zorgkas


