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Woonzorgcentra  -  Aanvragen verhoging dagprijs

Via de zesde staatshervorming werd de controle op de dagprijzen in de woonzorg een 
exclusief Vlaamse bevoegdheid. Woonzorgcentra die hun prijzen willen verhogen of 
indexeren, dienen hiertoe een aanvraag te richten tot het agentschap Zorg en 
Gezondheid. In zijn antwoord op schriftelijke vraag nr. 252 van 20 januari 2016 gaf de 
minister aan dat er in 2015 271 aanvragen tot een prijsverhoging waren en dat hij 
werkte aan een nulmeting betreffende de dagprijzen, waarover in het voorjaar 2016 
gecommuniceerd zou worden. 

1. Is de studie van het agentschap Zorg en Gezondheid vermeld in het antwoord van de 
minister op schriftelijke vraag nr. 252 reeds voltooid? Zo ja, wat waren de 
resultaten? Indien deze studie nog niet afgerond is, wat is de oorzaak van het uitstel 
en welke nieuwe timing wordt naar voren geschoven?

2. Hoeveel aanvragen tot verhoging van de dagprijs in de woonzorgcentra werden sinds 
1 januari 2015 tot op heden ingediend? Graag een overzicht van het aantal 
aanvragen op maandbasis.

3. Hoeveel van de aanvragen hiervan werden goedgekeurd? Graag een overzicht per 
maand.

4. Met welk percentage wensen de aanvragers hun dagprijs te verhogen? Graag een 
overzicht voor 2015 en 2016.



JO VANDEURZEN 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

ANTWOORD
op vraag nr. 586 van 13 juni 2016
van JAN BERTELS

1. Zoals wij u reeds meedeelden in ons antwoord op uw schriftelijke vraag nr. 420 van 
17 maart 2016 is de wetenschappelijke studie “Onderzoek naar de noodzaak van en 
de voorwaarden voor de ontwikkeling van een duurzaam systeem van prijzencontrole 
voor de ouderenvoorzieningen in Vlaanderen” ondertussen van start gegaan op 1 
april 2016. Deze studie loopt tot 31 maart 2017. 

Het voorwerp van de studie bestaat uit:
1) Het uitvoeren van een desktopresearch van buitenlandse literatuur van hoe men 

aan prijzencontrole doet in andere landen van Europa in de residentiële 
ouderenzorg in relatie tot het gezondheidszorgfinancieringssysteem. 

2) Het maken van een SWOT-analyse van enerzijds het hebben van een 
prijzencontrolesysteem en anderzijds van het afschaffen van het 
prijzencontrolesysteem al dan niet in het kader van een persoonsvolgende 
financiering. 

3) Nagaan hoe een eventueel prijzencontrolesysteem zich verhoudt tot een 
persoonsvolgende financiering op het vlak van de woon-, de zorg- en de 
welzijnscomponent.

4) Onderzoeken of het loslaten van het prijzencontrolesysteem een belemmerend of 
een stimulerend effect zal hebben op de financiële toegankelijkheid van 
voorzieningen, in het licht van de persoonsvolgende financiering. 

De oplevering van de studie is gepland na 31 maart 2017. Het onderzoeksrapport zal 
dan ook pas na die datum beschikbaar zijn.

2. De aanvragen tot prijsverhoging van de dagprijs of de supplementen voor 
woonzorgcentra die tussen 1 januari 2015 en 30 september 2015 bij het agentschap 
Zorg en Gezondheid werden ingediend, werden in deze periode verder behandeld 
volgens de modaliteiten die van toepassing waren op het ogenblik van de 
overheveling van deze bevoegdheden vanuit het federale niveau, nl. volgens de 
criteria van de FOD Economie - Prijzendienst. 
In deze periode ontving het agentschap in totaal 235 aanvragen tot prijsverhoging. 
Het betreft hier een globaal cijfer voor zowel de aanvragen voor woonzorgcentra, 
centra voor kortverblijf, dagverzorgingscentra en groepen van assistentiewoningen, 
als voor de aanvragen tot prijsverhoging van de dagprijs of de supplementen. Een 
opsplitsing volgens zorgvorm en aard van aanvraag is niet beschikbaar. 
Ook de verdere detaillering zoals gevraagd werd in deze periode niet systematisch 
geregistreerd. 

Vanaf 1 oktober 2015 zijn er transparantere criteria van toepassing en moeten de 
aanvragen tot prijsverhoging van de dagprijs of de supplementen gebeuren aan de 
hand van nieuwe criteria die verwerkt zitten in aanvraagformulieren (excel) die het 
agentschap Zorg en Gezondheid hiervoor ter beschikking stelt. De opbouw en de 
onderliggende formules van de aangereikte excel-formulieren maken dat een 
aanvrager bij het invullen ervan reeds een duidelijke indicatie heeft of zijn aanvraag 
al dan niet beantwoordt aan de geldende criteria en dus een realistische kans maakt 
om goedgekeurd te worden. Deze werkwijze zou het aantal potentiële weigeringen 
van een prijsverhoging tot een absoluut minimum moeten herleiden.



Meer informatie over deze werkwijze vindt u op de website van het agentschap Zorg 
en Gezondheid onder de rubriek “prijswijzigingen in de ouderenzorg” 
(http://www.zorg-en-gezondheid.be/prijswijzigingen-in-de-ouderenzorg).

Op basis van een manuele registratie van de ingestuurde aanvragen kunnen we u 
meedelen dat in de periode 1 oktober 2015 tot 31 december 2015 in totaal 36 
aanvragen tot prijsverhoging voor de woonzorgcentra ontvangen werden. 
Uitgesplitst per maand geeft dit volgend overzicht:

 
aantal 

aanvragen
oktober 2015 8
november 2015 14
december 2015 14
TOTAAL 36

In 35 aanvragen werd er ondertussen een beslissing genomen: 32 aanvragen 
werden goedgekeurd en 3 aanvragen werden slechts gedeeltelijk goedgekeurd. 1 
aanvraag werd door de indiener ingetrokken. Er werden geen aanvragen tot 
prijsverhoging voor woonzorgcentra geweigerd.

In de periode 1 januari 2016 tot heden werden in totaal 49 aanvragen tot 
prijsverhoging voor de woonzorgcentra ontvangen. 
Uitgesplitst per maand geeft dit volgend overzicht:

 
aantal 

aanvragen
januari 2016 7
februari 2016 6
maart 2016 9
april 2016 14
mei 2016 11
juni 2016 2
TOTAAL 49

In 30 aanvragen werd er ondertussen een beslissing genomen: 26 aanvragen 
werden goedgekeurd en 4 aanvragen werden slechts gedeeltelijk goedgekeurd. Er 
werden tot op heden nog geen aanvragen tot prijsverhoging voor woonzorgcentra 
geweigerd.
De overige 19 aanvragen zijn momenteel nog in behandeling bij het agentschap.

3. Voor een antwoord op deze vraag met betrekking tot het aantal goedkeuringen, 
verwijzen we naar ons antwoord op de tweede vraag. De beslissingen werden steeds 
genomen binnen de in de wetgeving opgenomen termijn van 60 of dertig dagen na 
ontvangst van de aanvraag.

4. De door u gevraagde informatie met betrekking het stijgingspercentage bij verhoging 
van de dagprijs kan op basis van de huidige manuele registratie niet aangeleverd 
worden. 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/prijswijzigingen-in-de-ouderenzorg

