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Dagprijzen woonzorgcentra stijgen beperkt met maximaal 0,44 euro 
per dag. Zorgpunt Waasland past gewoon jaarlijkse indexering toe. 

Jaarlijks past Zorgpunt Waasland de dagprijzen van zijn 12 woonzorgcentra, kortverblijf, 
dagverzorging, serviceflats en assistentiewoningen aan volgens de stijging van de index 
of de levensduurte. Het is een gekend mechanisme dat in de meeste woonzorgcentra,  
zowel in de openbare als in de privé-voorzieningen, periodiek wordt gebruikt. Daarnaast 
wordt dit ook toegepast in de sociale huisvesting, bij verzekerings- en huurcontracten ... 
Daarmee zet het Zorgpunt Waasland het prijzenbeleid verder dat al vele jaren in de 
OCMW-raden van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht werd toegepast.  
  
Een indexering is de prijsaanpassing om de kost van een verblijf in een 
woonzorgcentrum te laten volgen op de stijging van de levensduurte. Daarvoor heeft het 
Zorgpunt Waasland toelating aangevraagd én gekregen van de Vlaamse overheid. Een 
bewoner betaalt daardoor vanaf 1 februari 2021 maximaal 0,44 euro per dag extra voor 
de kamer, verzorging, maaltijden en nog heel wat extra dienstverlening inbegrepen. “Het 
gaat dus gewoon over de jaarlijkse indexering van de dagprijzen. Per maand bedraagt 
deze indexering voor een kamer in onze woonzorgcentra rond de 13,2 euro. Dit is dus 
zeker geen plotse verdoken prijsstijging van 30 euro per maand extra, zoals sommige 
mensen laten uitschijnen”, lichten voorzitter Maxime Callaert en Tjeu van Diessen, 
algemeen directeur toe.   

Jaarlijkse indexering toegelaten door Vlaamse overheid 
Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat de spelregels bepaalt voor een 
aanpassing van de dagprijzen, voorziet dat een woonzorgvoorziening, 
dagverzorgingscentrum of groep van assistentiewoningen de prijs voor zijn dienstverlening 
(de dagprijs en de supplementen) op verschillende manieren kan aanpassen. Eén daarvan is 
de jaarlijkse indexering. Een ouderenvoorziening mag dus 1x per jaar de prijzen van de 
verschillende kamer- of opvangtypes indexeren van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid.  

“Door te werken met de jaarlijkse indexaanpassing, voorkomen we plotse 
grote stijgingen van onze dagprijzen”, aldus Zorgpunt Waasland 
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Prijsaanpassing met 0,74 % = max. 0,44 euro/dag en dus ongeveer 13,2 euro/maand 
Zorgpunt Waasland voert via indexatie jaarlijks een aanpassing van de prijzen door in zijn 
woonzorgcentra, serviceflats en ouderenwoningen. Het komt erop neer dat de prijs de 
stijging van een korf van consumptiegoederen volgt. Het ZPW bepaalt de aanpassing dus 
niet zelf, maar volgt de stijging van het indexcijfer in oktober 2020. Voor dit jaar verhogen 
de dagprijzen met 0,74 %.  

Het principe van de jaarlijkse indexering staat trouwens ook in de opnameovereenkomst 
met elke bewoner en communiceren we ook bij de prijzen in onze publicaties. 

Enkele voorbeelden: 

• Voor een kamer in woonzorgcentrum Het Lindehof in Belsele (Sint-Niklaas) betalen 
de bewoners vanaf 1 februari 54,89 euro per dag in plaats van 54,49 euro vorig jaar. 
Dat is dus 0,40 euro per dag extra of nog geen 12,5 euro per maand.  

• In WZC Wissekerke in Kruibeke betaal je vanaf 1 februari 59,88 euro per dag en 
vorig jaar 59,44 euro per dag. Dat is dus 0,44 euro per dag extra of 13,42 euro per 
maand 
 

Bovendien past het ZPW nog correcties toe bijvoorbeeld voor bewoners die verhuisden van 
een ‘oud’ gebouw naar een nieuwbouw. Zij betalen een iets lagere dagprijs.  

Meeste bewoners kunnen dagprijs betalen 
De Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland keurde de prijsaanpassing goed in december 
2020. Daarmee voert het Zorgpunt Waasland de principebeslissingen uit die al vele jaren 
geleden in de OCMW-raden van Beveren, Kruibeke, Sint-Niklaas en Zwijndrecht zijn 
genomen. Bij elke jaarlijkse verhoging is een formele beslissing van de Raad van Bestuur 
van het Zorgpunt Waasland nodig. 

In de praktijk merken we dat het merendeel van de bewoners de dagprijs kunnen betalen 
met het pensioen aangevuld met eventuele spaargelden… “Elke bewoner ontvangt ook 
maandelijks 130 euro ‘zorgpremie’ van de Vlaamse overheid. Bovendien is Zorgpunt 
Waasland een openbare vereniging die zijn sociale opdracht ten volle nakomt om samen 
met de welzijnsdiensten van de lokale moederbesturen de bewoners financieel te 
ondersteunen die niet de financiële draagkracht hebben” besluiten de voorzitter en 
algemeen directeur. 

 

 

 


