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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

            TFO/2022/10       

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Financiering ouderenzorg 02 553 35 09 29/07/2022 

financieringouderenzorg@vlaanderen.be   

Indexatie tegemoetkomingen 
 
Geachte voorzitter, 
Geachte directie, 
 
De afgevlakte gezondheidsindex bedroeg in juli 2022 118,39 punten. De spilindex 
werd daarmee overschreden.  
 
Dit betekent dat bepaalde tegemoetkomingen van rechtswege1 moeten worden 
geïndexeerd vanaf de maand die volgt op de overschrijding van de spilindex, dus 
vanaf 1 augustus 2022. Andere tegemoetkomingen worden op basis van de 
toepasselijke regelgeving geïndexeerd vanaf 1 januari volgend op de 
overschrijding van de spilindex.  
 
We willen u daarom informeren over de indexatie van:  
- de basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra, centra voor 
kortverblijf en centra voor dagverzorging met bijkomende erkenning; 
  

 
 
 
1 conform artikel 511 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering 
van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en artikel 18 van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde 
gezondheidsinrichtingen en -diensten  
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https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030063&param=inhoud&AID=1251783
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030058&param=inhoud&AID=1251170
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030058&param=inhoud&AID=1251170
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- de tegemoetkoming in de gesolidariseerde kosten van het incontinentiemateriaal (in 

woonzorgcentra en centra voor kortverblijf);  
- de tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging (in centra voor dagverzorging 

met een bijkomende erkenning); 
- het te verminderen bedrag op de gebruikersfactuur van de gebruikers met jongdementie, die 

verblijven in een entiteit met een bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van 
personen met jongdementie; 

- de compenserende financiering ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’; 
- de tegemoetkomingen waarvoor de indexatie jaarlijks op 1 januari gebeurt. 

 

1. BASISTEGEMOETKOMING VOOR ZORG VOOR WOONZORGCENTRA, 

CENTRA VOOR KORTVERBLIJF EN CENTRA VOOR DAGVERZORGING 

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 

Alle woonzorgcentra, al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf, zullen via de RaaS-toepassing 
een nieuwe berekening ontvangen op basis van de geïndexeerde parameters. Deze basistegemoetkoming 
voor zorg is geldig vanaf 1 augustus 2022.  
 
Het detail van de geïndexeerde bedragen die dienen als basis voor de berekening van de 
basistegemoetkoming voor zorg vindt u op http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-
ouderenzorg. 
 
In het bedrag van basistegemoetkoming voor zorg zit in het deel F de tegemoetkoming vervat voor de 
financiering van de coördinerend en raadgevend arts (CRA). Vanaf 1 augustus 2022 bedraagt het deel F 
0,70 euro per dag en per bewoner in het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf. Dit bedrag 
moet worden doorgestort aan de CRA.  
 
Deze basistegemoetkoming voor zorg is geldig voor alle prestaties vanaf 1 augustus 2022. 

Centra voor dagverzorging 

Alle centra voor dagverzorging zullen via de RaaS-toepassing een nieuwe berekening ontvangen op basis 
van de geïndexeerde parameters. Deze basistegemoetkoming voor zorg is geldig vanaf 1 augustus 2022. U 
kan de geïndexeerde basistegemoetkoming voor zorg factureren vanaf de dag volgend op de dag waarop 
u de berekening zal ontvangen. 
 
Voor de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van zorgafhankelijke 
personen verhoogt de basistegemoetkoming voor zorg met ingang van 1 augustus 2022 naar 56,96 euro 
per dag per gebruiker, op voorwaarde dat er geen personeelstekort is. 
 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg
http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg
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Voor de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor de opvang van personen die 
lijden aan een ernstige ziekte verhoogt de basistegemoetkoming voor zorg met ingang van 1 augustus 
2022 naar 107,37 euro per dag per gebruiker, op voorwaarde dat er geen personeelstekort is. 
 
Deze basistegemoetkoming voor zorg is geldig voor alle prestaties vanaf 1 augustus 2022. U kan de 
geïndexeerde basistegemoetkoming voor zorg factureren vanaf de dag volgend op de dag waarop u de 
berekening zal ontvangen. 

2. TEGEMOETKOMING IN DE GESOLIDARISEERDE KOSTEN VAN HET 

INCONTINENTIEMATERIAAL  

Vanaf 1 augustus 2022 stijgt de tegemoetkoming in de gesolidariseerde kosten van het 
incontinentiemateriaal per verblijfsdag en per gebruiker naar 0,38 euro. 
Dit verhoogd bedrag moet worden gefactureerd aan de zorgkassen voor alle verblijfsdagen vanaf 1 

augustus 2022 en dient ook te worden verminderd op de gebruikersfactuur voor alle verblijfsdagen vanaf 

1 augustus 2022. 

3. TEGEMOETKOMING IN DE REISKOSTEN CENTRUM VOOR 
DAGVERZORGING 

 
De tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging stijgt vanaf 1 augustus 2022 per 
verblijfsdag en per gebruiker naar 0,39 euro per kilometer.  
 

4. KORTING OP DE GEBRUIKERSFACTUUR PERSONEN MET JONGDEMENTIE 
 
Voor gebruikers met jongdementie, die verblijven in een entiteit met een bijzondere erkenning voor de 
zorg en ondersteuning van personen met jongdementie, vermindert het woonzorgcentrum op de 
gebruikersfactuur de dagprijs met een vast bedrag als tegemoetkoming voor de zorg en ondersteuning 
van personen met jongdementie. 
 
Deze toe te passen korting verhoogt vanaf 1 augustus 2022 naar 28,15 euro. Deze korting van 28,15 euro 
moet met ingang van 1 augustus 2022 worden toegepast op de gebruikersfactuur voor alle verblijfsdagen 
vanaf 1 augustus 2022. 
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5. COMPENSERENDE FINANCIERING ‘VRIJSTELLING VAN 
ARBEIDSPRESTATIES EN EINDELOOPBAAN’ 

 
In het tweede helft van oktober 2022 zal u de berekening ontvangen van het recht van de compenserende 
financiering ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ voor de referentieperiode van 1 juli 2021 
tot en met 30 juni 2022. Bij het berekenen van dit recht zullen de loonbedragen die in de berekening 
zullen zijn opgenomen voorlopig rekening houden met de indexering op datum van 1 september 2021, 1 
januari 2022 , 1 maart 2022, 1 mei 2022 en 1 augustus 2022. 

 
6. TEGEMOETKOMINGEN DIE JAARLIJKS OP 1 JANUARI GEÏNDEXEERD 

WORDEN 
 
Een aantal subsidies worden op basis van de toepasselijke regelgeving pas geïndexeerd vanaf 1 januari 
volgend op de overschrijding van de spilindex. Deze spilindexoverschrijding heeft dus geen impact op de 
subsidiebedragen 2022 Het betreft volgende subsidies waarvan u de bedragen ook terugvindt op 
http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg: 

- werkingssubsidie centra voor kortverblijf binnen centra voor herstelverblijf; 
- werkingssubsidie centra voor dagverzorging; 
- werkingssubsidie centra voor dagopvang; 
- subsidie bijzondere erkenning jongdementie; 
- subsidie bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf. 

 
Ook voor de aanvullende financieringen geldt dat de bedragen op basis van de toepasselijke regelgeving 
pas geïndexeerd worden vanaf 1 januari volgend op de overschrijding van de spilindex. Deze 
spilindexoverschrijding heeft dus pas impact vanaf het rechtenjaar 2023.  
 
Daarnaast ontvangen bepaalde woonzorgcentra ook het infrastructuurforfait. Het infrastructuurforfait 
wordt jaarlijkse geïndexeerd op 1 januari op basis van de afgevlakte gezondheidsindex van december van 
het voorgaande jaar. Voor het jaar 2022 bedraagt het infrastructuurforfait 5,40 euro. Dit bedrag moet 
vanaf 1 januari 2022 op de gebruikersfactuur in mindering worden gebracht. De woonzorgcentra die recht 
hebben op het infrastructuurforfait ontvingen op 5 januari 2022 een brief over de te ondernemen 
stappen.  
 

7. OVERZICHT OP ONZE WEBSITE 
 
Een overzicht van alle momenteel geldende bedragen vindt u op http://www.zorg-en-
gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg.  
 
 
 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg
http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg
http://www.zorg-en-gezondheid.be/bedragen-financiering-ouderenzorg
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8. VRAGEN? 
 
Bij eventuele vragen kan u contact opnemen met het team Financiering ouderenzorg via 
financieringouderenzorg@vlaanderen.be.   
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Voor de administrateur-generaal, afwezig, 

 
Tom Vermeire 
Afdelingshoofd Woonzorg 

mailto:financieringouderenzorg@vlaanderen.be

