Mededeling aan de bewoners

Huldenberg, 4 april 2022

Betreft : indexatie dagprijs op 5 mei 2022
Geachte,
Omwille van de huidige economische context wordt de sector door het Agentschap Zorg en
Gezondheid een tijdelijke versnelling van de indexatiefrequentie toegestaan: tussen 1 maart 2022 en
28 februari 2023 mogen de dagprijzen 6 maanden na de laatste indexatie opnieuw geïndexeerd
worden, in plaats van 12 maanden na de laatste indexatie.
We willen niet dat de inflatie, de hoge energiefacturen en het uitblijven van financiële compensaties
vanwege de overheid een impact hebben op de kwaliteit van leven, wonen en zorg voor de bewoners.
We willen niet inboeten op de inzet van voldoende zorgpersoneel en de kwalitatieve omkadering.
Om een haalbaar en duurzaam financieel beleid te voeren, en omdat er geen andere mogelijkheden
zijn, zijn we genoodzaakt van bovenstaande extra indexatiemogelijkheid van de dagprijzen gebruik te
maken.
Onze laatste indexatie dateert van 1 juli 2021 en was gebaseerd op de consumptie-index van april
2021, zijnde 135,72. Sindsdien is de consumptie-index met 7,4 % gestegen (index februari 2022, zijnde
145,74). Dit betekent concreet dat vanaf 5 mei 2022 een indexatie van 7,4 % op de dagprijs wordt
doorgevoerd. De volgende indexatie is voorzien op 5 november 2022.
Nieuwe prijzen vanaf 5 mei 2022
Eenpersoonskamer:

72,28 euro

Kortverblijf:

72,28 euro

Centrum voor dagverzorging:

35,20 euro

Woonzorgnet-Dijleland betreurt dat de betrokken overheidsorganen in het energieakkoord geen
rekening houden met de bewoners van de woonzorgcentra en assistentiewoningen. Ook in de
toekomst zullen wij via onze koepelorganisatie blijven ijveren voor het recht op financiële
compensaties voor de hoge energiefacturen.
Wij beseffen de ernst van de indexatieaanpassing en de financiële consequenties ervan.
We hopen echter op begrip voor de moeilijke situatie waarin we ons bevinden.
Indien u hierover vragen heeft, kan u contact nemen met het onthaal of de sociale dienst.
Met vriendelijke groeten,
Eddy Devolder
Campusdirecteur

