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Vraag om uitleg van de heer Jan Busselen aan de mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk 

beleid 

 

Onderwerp: De stijging van de prijzen in de woonzorgcentra 

___________________________________________________________________________ 

 

Geacht collegelid, 

 

Op 14 april verscheen er een artikel in Bruzz dat de dagprijzen in de woonzorgcentra door de 

hoge inflatie zouden stijgen. Hoewel de pensioenen ook geïndexeerd worden, wordt het voor 

veel senioren heel moeilijk. Brusselse instellingen zeggen er alles aan te doen om de prijzen 

voor hun bewoners zo laag mogelijk te houden, maar geven tegelijkertijd aan dat ze de 

dagprijzen zullen laten stijgen, vermits de subsidies enkel het verzorgend en verplegend 

personeel dekken. De gemiddelde dagprijs in Brussel bedroeg 65,51 euro in 2021, maar door 

prijsstijgingen en indexatie kunnen deze maandelijkse kosten stijgen naar meer dan 2.000 euro 

per maand.  

 

 

Komt daarbij dat volgens cijfers van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid* tonen dat 

de dagprijzen in de 9 Nederlandsstalige Brusselse WZC tussen 2020 en 2021 met 3,15 % 

stegen. Dat is meer dan het dubbele tot soms het driedubbele in vergelijking met de andere 

provincies in Vlaanderen. 

 

Niet alleen de stijging is het grootst. Ook de dagprijs in 2021 (65,51 euro) is nu het hoogst van 

alle provincies in Vlaanderen. Wetende dat de armoede en precariteit in Brussel zeer groot is, 

zal het u waarschijnlijk ook verbazen dat de prijzen in onze WZC zo hoog liggen. Want dat 

houdt in dat deze instellingen weinig toegankelijk zijn voor de ouderen die nood hebben aan 

zorg en zich niet meer thuis kunnen behelpen. 

 

Mijn vragen zijn dan ook de volgende: 

 

- Kan u verklaren waarom de dagprijzen in de Brusselse Nederlandstalige WZC zo sterk is 

gestegen? 

- Kan u verklaren waarom de dagprijzen het hoogst zijn in Brussel, waar de oudere bevolking 

tot de armste behoort van het land? 

- Kan u ons zeggen of de energiecrisis de prijzen ondertussen nog heeft doen stijgen? 

- Welke maatregelen neemt u om onze WZC toegankelijk te houden voor alle ouderen die nood 

hebben aan deze specifieke ondersteuning en zorg? 

 

Hoogachtend, 

 

Jan Busselen 

 

 

 

*https://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/hoeveel-bedraagt-de-gemiddelde-dagprijs-in-

uw-woonzorgcentrum-meting-2021 


