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LEGENDE:
Commissies
C-FIN
C-CUL
C-ECO
C-LEE
S-LAN
C-OND
C-OPE
C-WEL

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en
Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
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C-WEL

AMENDEMENT Nr. 5
voorgesteld door de heren Steven Vanackere en Bart Caron, de dames Vera Van Der Borght,
Helga Stevens en Elke Roex en de heer Tom Dehaene
HOOFDSTUK XXVbis (nieuw)
Zorgverzekering
Artikel 50bis
Een hoofdstuk XXVbis, bestaande uit artikel 50bis, invoegen, dat luidt als volgt:
“HOOFDSTUK XXVbis
Zorgverzekering
Artikel 50bis
In artikel 10, §1, eerste lid, van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van
de zorgverzekering, zoals gewijzigd bij het decreet van 20 december 2002 en bij het decreet
van 25 november 2005, worden de woorden “van de derde maand die volgt”, vervangen door de
woorden “van de vierde maand die volgt”.”.
VERANTWOORDING
Momenteel gaat de uitvoering van de tenlastenemingen in op de eerste dag van de derde maand volgend
op de datum waarop de aanvraag is ingediend. In het voorliggende ontwerp wordt voorgesteld om, met
ingang van 1 januari 2006, de uitvoering van de tenlastenemingen te laten ingaan op de eerste dag van de
vierde maand volgend op de datum waarop de aanvraag is ingediend.
Dit betreft een budgettaire maatregel. Er wordt geopteerd voor deze maatregel omdat dit voorstel aansluit
op de doelstelling van de Vlaamse zorgverzekering, namelijk een tussenkomst bieden voor niet-medische
kosten tengevolge van een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen.
Men kan ervan uitgaan dat wanneer een ernstige zorgbehoevendheid wordt vastgesteld die van korte duur
is, de betrokkene in de mogelijkheid zou moeten zijn om met eigen financiële middelen de verhoogde uitgaven op te vangen. De Vlaamse zorgverzekering wil bij voorrang tussenkomen voor situaties waarbij de
verhoogde uitgaven, mede door het langdurige karakter, de individuele draagkracht overstijgen.
Deze maatregel geeft voor 2006 volgend resultaat:
Aantal nieuwe aanvragen in de thuiszorg

26.983 x 95 euro x 9/12

1.922.554

Aantal nieuwe aanvragen in de residentiële
zorg

13.572 x 125 euro x
9/12

1.272.371

Totaal

3.194.925

___________________________

