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Korting « incontinentiemateriaal » - INDEXERING 

 
Er wordt in de overeenkomst een korting voorzien voor het incontinentiemateriaal tussen de 
rusthuizen en de verzekeringsinstellingen. 
 
« In de rusthuizen voor bejaarden en de rust- en verzorgingstehuizen waar de kost voor het 
incontinentiemateriaal voortaan hoofdelijk begrepen is in de huisvestingsdagprijs, wordt een 
korting aangebracht van 0,30 euro voor elke huisvestingsdag in de factuur van elke begunstigde 
vanaf 1 januari 2011, zoals aangehaald in artikel 2, § 2. Deze tussenkomst wordt ten laste gelegd van 
de het verzekeringsorganisme van de begunstigde op de onkostennota onder de pseudocode 763593. 
Op de factuur, bestemd voor de begunstigde, wordt dit bedrag uitdrukkelijk in mindering gebracht 
van de persoonlijke tussenkomst van de begunstigde in de huisvestingsprijs. 
  
Dit bedrag is verbonden met spilindex 112,72 met als basis 2004 = 100 en wordt aangepast 
overeenkomstig de beschikkingen van de wet van 1 maart 1977 regelend een verbindingsregime met 
de consumentenprijsindex van het Rijk in de openbare sector. » 

Per 1 juni 2017 bedraagt het geïndexeerd bedrag voor incontinentiemateriaal 0,33 euro. 
 
Tijdens de vergadering van de Commissie der overeenkomsten van het Riziv, heeft de Dienst niet 
kunnen bevestigen of dit bedrag geïndexeerd zou worden per 1 juni 2017, de index dienende te 
worden begroot op gewestniveau. Echter, in principe, worden de globale budgetten van de sector 
geïndexeerd in Wallonië en in Brussel. 
Uit gezamenlijk akkoord hebben de beroepsfederaties de gewesten geïnterpelleerd teneinde de 
bevestiging te bekomen van de indexering van dit bedrag. 
 
Op heden hebben wij nog geen enkel antwoord ontvangen. 

Door het voorzorgsbeginsel dient men de bevestiging af te wachten van de gefedereerde 

entiteiten vooraleer het bedrag van 0,33 euro toe te passen per 1 juni 2017 in de 

facturatie aan de bewoners en mutualiteiten. 

Uw mag ook proactief contact nemen met de mutualiteiten teneinde hun houding te kennen. 

Wij houden U zeker op de hoogte van de evolutie van dit dossier. 

Vincent Fredericq, Secretaris-Generaal 


