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Tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
In het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 20181 is bepaald dat de
tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra door het
dagverzorgingscentrum wordt aangerekend aan de zorgkas en in mindering
gebracht op de factuur van de gebruiker.
De dagverzorgingscentra zullen daarom vanaf 1 januari 2019 op de
gebruikersfactuur de dagprijs verminderen met de tegemoetkoming voor de
reiskosten in het dagverzorgingscentrum.
De verrekening op de factuur aan de zorgkas zal gebeuren zoals dat vandaag al
wordt toegepast voor de basistegemoetkoming voor zorg in een DVC (het
zogenaamde instellingsforfait of f-forfait) en het incontinentiemateriaal in WZC
of CVK. Het DVC zal een specifieke prestatiecode gebruiken voor de
tegemoetkoming voor de reiskosten DVC en zal deze vermelden op de factuur
aan de zorgkas. De zorgkas zal dit bedrag vervolgens betalen aan het
dagverzorgingscentrum.

besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse sociale bescherming
1
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De huidige procedure waarbij de gebruiker een papieren formulier bezorgde aan de mutualiteit is dus
niet langer van toepassing vanaf 1 januari 2019.
Het hogervermelde besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 en het ministerieel besluit
betreffende de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de tegemoetkoming voor zorg
in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of dagverzorgingscentrum, omvatten een aantal
bepalingen met betrekking tot de tegemoetkoming voor de reiskosten in de dagverzorgingscentra.
De tegemoetkoming voor de reiskosten in het dagverzorgingscentrum
De tegemoetkoming in de reiskosten bedraagt per verblijfsdag en per gebruiker 0,35 euro op 1/1/2019 per
kilometer op grond van de werkelijke afstand tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker en het
dagverzorgingscentrum. De afstand tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker en het
dagverzorgingscentrum, wordt beperkt tot maximum 15 kilometer.
De tegemoetkoming voor de reiskosten DVC wordt toegekend zowel voor de verplaatsing van de
hoofdverblijfplaats van de gebruiker naar het dagverzorgingscentrum als voor de verplaatsing van het
dagverzorgingscentrum naar de hoofdverblijfplaats van de gebruiker.
De tegemoetkoming in de reiskosten DVC kan voor iedere gebruiker van een DVC worden gefactureerd,
ongeacht of er voor deze gebruiker ook een basistegemoetkoming voor zorg in een DVC (het zogenaamde
instellingsforfait of f-forfait) wordt gefactureerd. Maar de gebruiker moet wel voldoen aan de
afhankelijkheidsvoorwaarden (afhankelijkheidscategorie F, Fd, D of voor de palliatieve DVC’s de
afhankelijkheidscategorie Fp) en de voorwaarden inzake VSB-verzekeringsstatus.
Deze tegemoetkoming in de reiskosten is enkel van toepassing voor de verblijfsdagen in een
dagverzorgingscentrum.
Bepalen van de afstand
Het aantal kilometers tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC en het DVC wordt
eenmalig bepaald bij de opname van de gebruiker in het DVC. Bij de bepaling van het aantal kilometers
wordt rekening gehouden met de kortste afstand. De afstand wordt berekend met een routeplanner of
een GPS-systeem.
De afstand wordt afgerond tot 2 cijfers na de komma. Er wordt geen rekening gehouden met het cijfer
dat volgt op de af te ronden decimaal als het lager is dan vijf. De af te ronden decimaal wordt met een
eenheid verhoogd als het cijfer dat volgt op de af te ronden decimaal gelijk is aan of hoger is dan vijf.
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Schriftelijke overeenkomst
De afstand in kilometers tussen de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC en het DVC wordt in
de schriftelijke overeenkomst vermeld.
Indien de hoofdverblijfplaats van de gebruiker van het DVC of het adres van het DVC wijzigt of bij een
wijziging van minstens een kilometer van de kortste afstand tussen de hoofdverblijfplaats van de
gebruiker van het DVC en het DVC, wordt de afstand in de schriftelijke overeenkomst aangepast.

Overgangsbepaling schriftelijke overeenkomst
Om te vermijden dat de DVC’s de schriftelijke overeenkomsten met de gebruikers moeten aanpassen is er
een overgangsmaatregel bepaald. Indien er tussen een gebruiker en het DVC op 1 januari 2019 al een
schriftelijke overeenkomst is afgesloten, dan wordt de afstand pas opgenomen bij de eerste wijziging van
de overeenkomst conform artikel 13 van bijlage IX van het besluit van 24 juli 2009 of de eerste aanpassing
van het bedrag van de dagprijs conform artikel 14 van de voormelde bijlage.

Vaak gestelde vragen

1.

Vanaf 1 januari 2019 wordt de tegemoetkoming in de reiskosten uitbetaald aan de DVC’s. De DVC’s
zouden deze tussenkomst dan in mindering moeten brengen op de factuur aan de gebruiker. Gaat
dit door vanaf 01-01 of wordt dit ook verschoven naar 01-04?
Hoewel er een gespreide uitrol zal zijn, blijven alle juridische bepaling echter wel van toepassing
vanaf 1 januari 2019. Met andere woorden: de tegemoetkoming voor de reiskosten DVC zal vanaf 1
januari 2019 in mindering moeten worden gebracht van de gebruikersfactuur. De facturatie van
de tegemoetkoming in de reiskosten aan de zorgkassen zal kunnen vanaf april 2019.

2. Heeft vanaf nu iedereen recht op de tegemoetkoming voor de reiskosten DVC of zijn het enkel de
gebruikers met een D, F of Fd forfait?
Vanaf 1 januari 2019 wordt een tegemoetkoming in de reiskosten DVC voorzien voor alle
gebruikers in het dagverzorgingscentrum met een afhankelijkheidscategorie F, Fd, D of voor de
palliatieve DVC’s de afhankelijkheidscategorie Fp, ook al zijn dit er meer dan het aantal plaatsen
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bijzondere erkenning waarvoor het dagverzorgingscentrum erkend is. Gebruikers met een O of A
profiel komen niet in aanmerking.

3. Is deze tegemoetkoming voor de reiskosten in DVC enkel voor personen die 6 uur of langer in het
DVC verblijven op een dag?
Ja. Er is pas recht op de tegemoetkoming voor zorg (zowel de basistegemoetkoming voor zorg als
de tegemoetkoming in de reiskosten) voor elk verblijf dat minstens 6 uur duurt.

4. Wat met een persoon die op minder dan een km van het DVC woont?
Het MB VSB bepaalt enkele afrondingsregels, namelijk bij het bepalen van de afstand wordt er
afgerond tot twee cijfers na de komma. Er wordt geen rekening gehouden met het cijfer dat volgt
op de af te ronden decimaal als het lager is dan vijf, en de af te ronden decimaal wordt met een
eenheid verhoogd als dat cijfer gelijk is aan of hoger is dan vijf.
Dit wil zeggen dat enkel een persoon die op 4 meter of minder dan 4 meter van het DVC woont,
geen tegemoetkoming in de reiskosten DVC krijgt.
Bijvoorbeeld: een gebruiker van het DVC woont op 1,446 kilometer van het DVC. De
tegemoetkoming voor de reiskosten is dan 1,45 km * 2 (heen en weer) * 0,35 euro per km = 1,015
euro. Dit bedrag wordt vervolgens afgerond tot 2 cijfers na de komma. De tegemoetkoming in de
reiskosten is dus 1,02 euro per dag.
Vragen?
Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de tegemoetkoming in de reiskosten
dagverzorgingscentrum, dan kan u die stellen via: financieringouderenzorg@zorg-en-gezondheid.be
Zorg en Gezondheid is tijdens de kerstvakantie gesloten van 25 december tot en met 2 januari. We
behandelen uw vragen opnieuw vanaf 3 januari 2019. Telefonische dienstverlening is er niet vanaf 24
december tot en met 2 januari.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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