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aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Zorgnood  -  Zorgtoeslag

Tijdens de plenaire vergadering van woensdag 22 januari 2020 stelde de minister dat 
31.000 personen die in een rusthuis verbleven het zorgbudget voor ouderen met een 
zorgnood ontvingen. Deze zorgtoeslag kan volgens hem helpen bij het betaalbaar houden 
van de rusthuizen voor de financieel meest kwetsbare ouderen. Daarnaast verwees hij 
naar een nieuw te creëren zorgtoeslag tot 400 euro die afhankelijk is van het inkomen. 
Tot slot bestaat er ook de zorgtoeslag voor zwaar zorgbehoevenden, die nagenoeg elke 
rusthuisbewoner zou moeten ontvangen. 

Graag had ik wat meer inzicht gekregen in hoe de twee bestaande zorgtoeslagen zich tot 
de nieuw aangekondigde zorgtoeslag zullen verhouden.

1. Hoeveel senioren ontvangen vandaag het zorgbudget voor zorgbehoevende ouderen 
en hoeveel onder hen verblijven in een woonzorgcentrum? Graag het aantal 
ontvangers van het zorgbudget per categorie (1 tot 5).

2. Hoe verhoudt het gebruik van dit zorgbudget zich tot de vorige jaren? Indien 
mogelijk, graag een overzicht van het aantal ontvangers van dit zorgbudget per jaar 
voor de laatste vijf jaar, per categorie en het aantal dat in een woonzorgcentrum 
verblijft.

3. Hoeveel senioren ontvangen de zorgtoeslag voor zwaar zorgbehoevenden? Graag de 
cijfers per jaar voor de laatste vijf jaar, opgesplitst naar verblijf in een 
woonzorgcentrum of niet.

4. Hoe zal de nieuw te creëren zorgtoeslag zich verhouden tot de bestaande 
zorgtoeslagen? Zullen senioren pas in aanmerking komen op het moment dat zij in 
een woonzorgcentrum verblijven, en de zorgtoeslag of het zorgbudget ontvangen? 
Graag wat verdere duiding hierbij.



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 246 van 27 januari 2020
van HANNES ANAF

1. In onderstaande tabel vindt u het aantal senioren dat de voorbije drie jaar het 
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (vroeger de tegemoetkoming voor hulp 
aan bejaarden genoemd) ontving. De cijfers zijn opgesplitst per categorie van 
zorgbehoevendheid. Het gaat telkens om het aantal dossiers met uitbetaling op 31 
december. 

Voor 2019 gaat het om voorlopige cijfers, omdat er voor dat kalenderjaar nog 
onbesliste dossiers zijn. Het aantal zal dus nog gevoelig stijgen. Ik geef u enkel de 
laatste drie jaar omdat Vlaanderen pas vanaf 2017 de dossiers zorgbudget voor 
ouderen met een zorgnood heeft overgenomen van de federale overheid. 

In de tabel wordt ook aangegeven hoeveel personen verblijven in een 
woonzorgcentrum (WZC). 

1 2 3 4 5 Totaal
2019 Totaal 8.634 43.633 35.303 10.124 4.807 102.501

WZC 621 7.252 12.616 6.237 3.572 30.298
2018 Totaal 8.739 44.472 36.267 10.651 5.090 105.273

WZC 604 7.286 12.880 6.512 3.757 31.039
2017 Totaal 9.045 44.952 36.145 10.755 5.308 106.205

WZC 672 7.839 13.307 6.388 3.733 31.940

2. Ik verwijs naar mijn antwoord op de eerste vraag.

3. In onderstaande tabel ziet u het aantal 65 plussers dat het zorgbudget voor zwaar 
zorgbehoevenden ontvangt. Cijfers voor 2019 zijn nog niet beschikbaar. U vindt ook 
het aantal 65 plussers dat een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt  
met verblijf in een woonzorgcentrum (WZC) of een psychiatrisch verzorgingstehuis 
(PVT). De cijfers vindt u ook terug in de jaarverslagen van het Agentschap voor 
Vlaamse Sociale Bescherming.

Zorgbudget 
zorgbehoevenden 65+

Zorgbudget 
zorgbehoevenden – WZC, 
PVT, 65+

2018 209.713 75.450
2017 208.987 76.220
2016 203.555 75.167
2015 196.690 73.752
2014 191.900 72.386

4. In het regeerakkoord is voorzien om te evolueren tot één type zorgbudget met één 
uniek inschalingsinstrument (BelRAI). Het hervormde zorgbudget zal uit 
verschillende trappen bestaan. Hierbij zullen de verworven rechten gerespecteerd 
worden. Het is hierbij de bedoeling het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood 
voor personen die in een woonzorgcentrum verblijven, niet langer toe te kennen op 
basis van verschillende categorieën van zorgbehoefte. 


