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

Inkomensgebonden zorgtoeslag  -  Berekening

Tijdens de plenaire vergadering van 22 januari 2020 verwees de minister naar de nieuw 
te creëren inkomensgebonden zorgtoeslag die de Vlaamse Regering tijdens deze 
legislatuur wil uitrollen. Daar er nog heel wat onduidelijkheid heerst over de modaliteiten 
van deze zorgtoeslag, graag antwoord op volgende vragen.

1. Hoe zal de hoogte van de nieuwe zorgtoeslag berekend worden? Zal worden gewerkt 
met categorieën zoals bij het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, of zal elke 
rusthuisbewoner onder een bepaalde inkomensgrens het plafond van 400 euro per 
maand ontvangen?

2. Hoe zal de berekening van deze zorgtoeslag zich verhouden tot de bestaande 
zorgtoeslagen? Zullen ze vrijgesteld worden in de berekening van het inkomen of is 
het mogelijk dat een stijging van zorgbehoefte, die aanleiding geeft tot een stijging 
van het zorgbudget voor ouderen met een zorgbehoefte zal leiden tot een daling van 
het bedrag dat via de nieuw te creëren zorgtoeslag ontvangen zal worden? Graag 
duiding bij de manier waarop ‘inkomen’ berekend zal worden.

3. Het regeerakkoord voorziet voor deze nieuwe zorgtoeslag in een budget van 40 
miljoen euro. 

Waarop is deze raming gebaseerd? Hoeveel personen verwacht de minister die in 
aanmerking zullen komen en desgevallend voor welk bedrag? Graag verdere duiding 
hierover.

4. Wanneer verwacht de minister deze nieuwe zorgtoeslag te kunnen invoeren?

5. Is de nieuwe zorgtoeslag al dan niet een tijdelijke maatregel met het oog op de 
transitie naar persoonsvolgende budgetten in de ouderenzorg die deze regering wil 
opstarten? Graag ook hierover verdere duiding.



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

ANTWOORD
op vraag nr. 249 van 27 januari 2020
van HANNES ANAF

1. Het gaat om een hervorming van het bestaande zorgbudget ouderen, waarbij dit 
zorgbudget in een woonzorgcentrum niet langer wordt toegekend op basis van de 
geïndiceerde zorgzwaarte. Dat heeft in een woonzorgcentrum ook weinig zin, 
aangezien de dagprijs aangerekend aan de gebruiker niet afhangt van de individuele 
zorgzwaarte. Iedereen die in een woonzorgcentrum verblijft, zal daarom ambtshalve 
in de categorie IV van zorgzwaarte worden ondergebracht. In categorie IV wordt een 
zorgbudget van maximum 474 euro toegekend, waarop dan de inkomenstoets volgt. 
Daarbij is het de bedoeling dat we rekening houden met verworven rechten van 
bewoners in categorie V of toekomstige bewoners die in de thuissituatie reeds 
categorie V ontvingen. 

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

3. Het regeerakkoord heeft een budget van 40 miljoen euro vooropgesteld voor de 
geplande wijzigingen in het bestaande zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 
Het gaat hierbij om twee maatregelen: 
- een verlaging van het percentage op de verkoopwaarde van de onroerende 

goederen die aangerekend worden bij de inkomenstoets. Momenteel bedraagt dit 
6%;

- bij verblijf in een woonzorgcentrum wordt een gebruiker ambtshalve in de categorie 
IV van zorgzwaarte ingeschaald. 

4. Aan het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming is de opdracht gegeven om beide 
maatregelen voor te bereiden, zowel op juridisch vlak als op het vlak van ICT. 

5. Het concept van persoonsvolgende financiering in de ouderenzorg moet nog verder 
uitgewerkt worden. Hoe dan ook zal hierbij aandacht gaan naar de financiële 
toegankelijkheid van de residentiële ouderenzorg voor bewoners met beperkte 
financiële middelen.


