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A WOONZORGCENTRA EN CENTRA VOOR KORTVERBLIJF
1

Compenserende financiering verminderde bezetting

De aanwezigheid van het virus vereist dat de woonzorgcentra uiterst waakzaam blijven. De dreiging op
een tweede uitbraakgolf blijft aanwezig.
Op basis van overleg met de sector concluderen we dat het belangrijk is dat woonzorgcentra geen
volledige bezetting van hun capaciteit nastreven. Indien alle woongelegenheden bezet zijn, is het immers
zeer moeilijk om bewoners van kamer te verhuizen en te isoleren op een aparte afdeling voor cohortzorg.
In 2020 kan het woonzorgcentrum en het centrum voor kortverblijf een verantwoord aantal
woongelegenheden onbezet laten, met als doel snel te kunnen overgaan tot cohortzorg, indien er zich een
uitbraak zou voordoen of als inloopwoongelegenheid bij een nieuwe opname uit het ziekenhuis of de
thuiszorg.
Daarnaast verloopt het opnameproces zeer zorgvuldig en trager dan anders. Zo zullen sommige potentiële
bewoners mogelijks een verhuis naar een woonzorgcentrum uitstellen gezien de angst voor het
coronavirus.
Het omzetverlies, dat samengaat met enerzijds de verantwoorde leegstand van woongelegenheden en
anderzijds de geleidelijke opname van nieuwe bewoners, zal door de Vlaamse overheid worden
gecompenseerd. De principes van de compensatie worden vanaf 1 augustus bijgeschaafd.
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1.1

Einde huidige regeling op 31 juli 2020

De woonzorgcentra en centra voor kortverblijf ontvangen nog tot en met 31 juli 2020 een compensatie
volgens de techniek voorzien in het oorspronkelijke besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020
waarbij ze aan het agentschap periodiek het bijkomend aantal leegstandsdagen rapporteren (zowel
leegstand door tijdelijke afwezigheid als leegstand door overlijden of opzeg overeenkomst) dat ze tellen
ten opzichte van het aantal opgenomen bewoners op 13 maart 2020.
Er volgt na 31 juli 2020 nog eenmaal een opvraging van de leegstandsdagen voor de periode van 1 juli
2020 tot en met 31 juli 2020.

1.2

Nieuwe regeling vanaf 1 augustus 2020

Vanaf 1 augustus 2020 stappen we over naar een regeling waarbij de woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf maandelijks de effectieve bezetting rapporteren via het eLoket. De te registreren effectieve
bezetting omvat zowel de bewoners die effectief aanwezig zijn in de voorziening als de bewoners die
tijdelijk afwezig zijn (bv. omwille van ziekenhuisopnames).
Het agentschap zal de effectieve bezetting in de periode van 1 augustus tot en met 30 september en in de
periode van 1 oktober tot en met 31 december telkens vergelijken met de bezetting van de voorziening in
de referentieperiode 2018/2019 op basis van de ingave in RAAS.
Bij een verminderde bezetting in de betreffende periode in vergelijking met de referentieperiode
2018/2019 zal het woonzorgcentrum, al dan niet met bijkomend centrum voor kortverblijf, een
compensatie ontvangen voor zowel de basistegemoetkoming voor zorg als de dagprijs.
Deze compensatie wordt evenwel begrensd tot maximaal 10% of 20% lagere bezetting in vergelijking met
de bezetting tijdens de periode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019. Dit wordt de “te financieren
verminderde bezetting” genoemd.
•

•

Voor woonzorgcentra die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis wordt de “te financieren
verminderde bezetting” begrensd tot maximaal 20% lagere bezetting in vergelijking met de
referentieperiode 2018/2019.
Voor woonzorgcentra die minder zwaar getroffen zijn, wordt de te financieren verminderde
bezetting begrensd tot maximaal 10% lagere bezetting in vergelijking met de referentieperiode
2018/2019.

Het besluit bepaalt de “woonzorgcentra die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis” als de
woonzorgcentra, al dan niet met bijhorend centrum voor kortverblijf, waar de som van de bevestigde en
vermoedelijke overlijdens ten gevolge van Covid-19 in het woonzorgcentrum al dan niet met bijhorend
centrum voor kortverblijf en van de overlijdens in het ziekenhuis meer dan 15% bedraagt van de reële
bezetting op 18 maart 2020 of de eerstvolgende dag waarop de bezetting in het eLoket werd meegedeeld.
Het agentschap zal zich voor de bepaling van de “woonzorgcentra die zwaar getroffen zijn door de Covid-19crisis” baseren op de gegevens meegedeeld in de “éénmalige bevraging COVID-19 overlijdens bewoners
periode 18/03/2020 tot en met 02/06/2020” in het eLoket.
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De “te financieren verminderde bezetting” zal bepaald worden enerzijds voor de periode van 1 augustus
2020 tot en met 30 september 2020 en anderzijds voor de periode van de 1 oktober 2020 tot en met 31
december 2020.
Voor de te financieren verminderde bezetting zal de voorziening een compensatie ontvangen voor zowel
de basistegemoetkoming voor zorg als voor de dagprijs.
1.2.1

Compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg

De voorziening zal voor beide periodes een compensatie ontvangen voor de basistegemoetkoming voor
zorg die gebaseerd is op de basistegemoetkoming voor zorg op 1 augustus 2020.
1.2.2

Compensatie van de dagprijs

Voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 bedraagt de compensatie van de
dagprijs 90% van de gemiddeld gewogen dagprijs op 1 mei 2019. Deze wordt weliswaar beperkt tot
maximaal 90% van 70,86 euro.
Vanaf 1 oktober wordt de compensatie van de dagprijs verminderd. Voor de periode van 1 oktober 2020
tot en met 31 december 2020 bedraagt de compensatie van de dagprijs 40% van de gemiddeld gewogen
dagprijs op 1 mei 2019. Deze wordt weliswaar beperkt tot maximaal 40% van 70,86 euro.
1.2.3

Compensatieregeling eindigt op 31 december 2020

De compensatieregeling voor verminderde bezetting eindigt op 31 december 2020.

1.3

Toepassingsgebied

Alle woonzorgcentra, al dan niet met bijhorend centrum voor kortverblijf die erkend zijn op 31 juli 2020
komen in aanmerking voor de compensaties vermeld in punt 1.2. Deze nieuwe regeling laat ook toe dat
capaciteitsuitbreidingen mee in rekening worden genomen voor de berekening van de
leegstandscompensatie.

1.4

Aanrekenen van de dagprijs aan de bewoner

Voor de periode vanaf 13 maart tot en met 31 juli 2020 kan er aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger
geen dagprijs voor de dagen na overlijden en geen dagprijs bij vertrek uit de voorziening tijdens de
opzegtermijn bij beëindiging van de opnameovereenkomst worden aangerekend indien de voorziening
voor de leegstand ingevolge het overlijden of vertrek een compenserende financiering ontvangt.
Vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december kan er aan de bewoner of zijn vertegenwoordiger nooit
een dagprijs voor de dagen na overlijden of een dagprijs bij vertrek uit de voorziening tijdens de
opzegtermijn bij beëindiging van de opnameovereenkomst worden aangerekend. Op die manier is er een
gelijke behandeling van alle bewoners voor wat betreft de aanrekening van dagprijs na overlijden en na
einde van de opnameovereenkomst.

1.5

Maandelijks meedelen gegevens eLoket

Elk woonzorgcentrum, al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf, zal maandelijks verzocht
worden om via het eLoket van Zorg en Gezondheid mee te delen wat de effectieve bezetting was tijdens
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de voorbij maand. De te registreren effectieve bezetting omvat zowel de bewoners die effectief aanwezig
zijn in de voorziening als de bewoners die tijdelijk afwezig zijn.
De gegevens worden maandelijks opgevraagd om enerzijds de evolutie in de verminderde bezetting op te
kunnen volgen. Anderzijds wordt op basis van deze informatie voor de berekening van de voorschotten
die in het kader van de gespreide uitrol van het digitale opname- en facturatieproces nog aan een
beperkt aantal voorzieningen betaald worden, rekening gehouden met een bezetting die meer aansluit bij
de realiteit.
De gegevens dienen voor de 15de van de maand volgend op de betreffende maand te worden ingediend.
De gegevens voor de maand augustus deelt u dus mee voor 15 september 2020, de gegevens voor de
maand september deelt u mee voor 15 oktober 2020, … U zal van het agentschap een bericht ontvangen
zodra het formulier beschikbaar is.
We vragen u met aandrang met deze termijnen rekening te houden zodat het agentschap de goede en
tijdige verwerking van alle compensaties en de financiering ervan kan garanderen. Indien de gegevens
niet tijdig worden ingediend, bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering dat de voorziening het recht
op de vergoeding voor de mee te delen periode verliest.

1.6

Betaling

Het agentschap zal de betaling van de compensatie voor de te financieren verminderde bezetting voor de
periode van 1 augustus 2020 tot en met 30 september 2020 ten laatste eind november 2020 uitvoeren.
Het agentschap zal de betaling van de compensatie van de verminderde bezetting voor de periode van 1
oktober 2020 tot en met 31 december 2020 ten laatste eind februari 2021 uitvoeren.

1.7

Controle mogelijk

Het agentschap kan een controle uitvoeren op de meegedeelde gegevens. Indien blijkt dat de bezetting
hoger is dan wat u doorgaf en bijgevolg teveel compensaties ontving, kan het agentschap dit teveel aan
uitbetaalde compensaties recupereren.

1.8
1.8.1

eWZCfin
Facturatie leegstand

U kan voor de leegstaande woongelegenheden uiteraard geen basistegemoetkoming voor zorg factureren
aan de zorgkassen via eWZCfin.
1.8.2

Maximaal aantal te factureren dagen

In normale tijden kunnen woonzorgcentra binnen hun erkenning tot 100% factureren op kwartaalbasis in
het woonzorgcentrum en 100% op jaarbasis in het centrum voor kortverblijf. In 2020 mag uitzonderlijk
het aantal gefactureerde dagen op kwartaalbasis 100% van de erkende capaciteit van het
woonzorgcentrum overschrijden, zolang deze op jaarbasis binnen 100% van de erkende capaciteit blijft.

pagina 6 van 23

Anderzijds zal bij het bepalen van het aantal maximaal te factureren dagen rekening gehouden worden
met het aantal leegstandsdagen en met het aantal dagen verminderde bezetting. Het maximaal aantal te
factureren dagen op jaarbasis in zowel het woonzorgcentrum als centrum voor kortverblijf zal bijgevolg
gelijk zijn aan het gemiddeld aantal erkende woongelegenheden in 2020 vermenigvuldigd met 366 dagen
en vervolgens verminderd met het aantal leegstandsdagen en het aantal dagen verminderde bezetting.
1.8.3

Voorschotten

Vanaf de maand september zal voor het betalen van de resterende voorschotten aan de beperkte groep
van woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die hiervoor nog in aanmerking komen, rekening
gehouden worden met de effectieve - via het eloket doorgegeven - bezettingscijfers van de voorziening in
de maand voorafgaandelijk aan de maand in kwestie.
Dit gebeurt om te vermijden dat de voorschotten aan een te hoog bezettingspercentage worden
uitbetaald die niet gevolgd worden door een facturatie van de basistegemoetkoming voor zorg waardoor
er uiteindelijk een terugvordering nodig is.
Immers volgens de reguliere regeling ontvangen voorzieningen een voorschot ten belope van 95%. De
bezettingsgraad ligt momenteel in realiteit echter lager in bepaalde voorzieningen en de verminderde
bezetting wordt reeds gecompenseerd.

1.9

Infrastructuurforfait

Bij de berekening van het infrastructuurforfait wordt rekening gehouden met het aantal leegstandsdagen
ten gevolge van een opname in het ziekenhuis. Deze geeft u jaarlijks door via de RaaS-webtoepassing.
Ten gevolge van COVID-19 zal bij de berekening van het infrastructuurforfait voor 2021 ook rekening
gehouden worden met de leegstandsdagen ten gevolge van overlijden of beëindiging van de
opnameovereenkomst en met de verminderde bezetting die u via het e-loket aan ons bezorgt. Op die
manier zullen de woonzorgcentra niet benadeeld worden in de vorm van een lager infrastructuurforfait
omdat de voorziening in de betreffende referentieperiodes geconfronteerd werd met een leegstand of
verminderde bezetting wegens COVID-19.

2

Vergoeding inzet extra personeel

In volle COVID-19-crisis werden sommige woonzorgcentra enerzijds geconfronteerd met een hoge
personeelsuitval en anderzijds met een grote hoeveelheid aan extra taken omwille van: de strengere
hygiënische voorschriften, het begeleiden van het bezoek, het wegvallen van vrijwilligers (bezoekverbod),
de implementatie van de covid-richtlijnen, de organisatie van cohortzorg en de zorgintensifiëring omwille
van de toegenomen medisch technische zorg. Dit betekent dat er naast de uitval van het personeel ook
meer verwacht wordt van het personeel.
Met de oorspronkelijke compensatieregeling, vervat in het besluit van 24 april 2020, werd al voorzien in
de mogelijkheid tot het inschakelen van extra verpleegkundigen: zelfstandig thuisverpleegkundigen,
thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een dienst voor thuisverpleging, ziekenhuisverpleegkundigen
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en interimverpleegkundigen. De prestaties van deze verpleegkundigen zullen tot en met 31 juli 2020
zonder beperking worden vergoed aan 47,25 euro per uur.
Deze regeling wordt uitgebreid zodat ook prestaties als gevolg van nieuwe aanwervingen, tijdelijke
contractuitbreidingen van loontrekkend en statutair personeel en studentenarbeid tijdens de periode van
13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 in aanmerking kunnen komen voor een specifieke
vergoeding. Hiermee voorzien we in een vergoeding van enerzijds de loonkosten van personeel dat tijdens
de piekperiode extra aangeworven werd en anderzijds een vergoeding van de loonkosten van de
vervangers die aangeworven worden opdat het in dienst zijnde personeel de compensatierust kan
opnemen voor de extra geleverde prestaties.
Er wordt een vergoeding voorzien voor de extra inzet van:
•

Zorgpersoneel, hierin zit vervat:
o Zorgkundigen;
o Reactiveringspersoneel;
o Verpleegkundigen;

•

Ondersteuningspersoneel, hierin zit vervat:
o Schoonmaakpersoneel;
o Logistieke dienst;
o Keukenpersoneel;
o Personeel voor de begeleiding van wonen en leven;

Er is geen vergoeding voorzien voor de extra inzet van personeel uit het middenkader.
De uitbreiding van deze financiering voor de extra personeelsinzet wordt begrensd. Deze begrenzing ligt
op 500 euro per erkende woongelegenheid die uw woonzorgcentrum, al dan niet met bijbehorend
centrum voor kortverblijf, telt op 30 september 2020.
De som van de kosten voor volgende prestaties wordt begrensd op 500 euro per erkende
woongelegenheid op 30 september 2020:
-

-

de prestaties van interim zorgkundigen, reactiveringspersoneel, ondersteuningspersoneel,
de prestaties ingevolge contractuitbreidingen en extra aanwervingen sinds 13 maart van:
o verpleegkundigen;
o zorgkundigen;
o reactiveringspersoneel;
o ondersteuningspersoneel;
de prestaties van jobstudenten tewerkgesteld als zorgkundige of ondersteuningspersoneel;
de prestaties voor het inschakelen van thuis-, ziekenhuis – en interimverpleegkundigen, vanaf 1
augustus 2020.

Zoals hoger vermeld worden de prestaties van thuis-, ziekenhuis- en interimverpleegkundigen tijdens de
periode van 13 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 niet begrensd.

pagina 8 van 23

2.1
2.1.1

Verschillende mogelijkheden om extra personeel in te zetten
Inzet van extra personeel via contractuitbreiding of nieuwe aanwerving:
verpleegkundigen, zorgkundigen, reactiveringspersoneel en ondersteuningspersoneel

Prestaties van contractuitbreidingen en nieuwe aanwervingen van zorgpersoneel komen in normale
tijden in aanmerking voor een financiering via de basistegemoetkoming voor zorg.Tijdens de periode van
13 maart tot en met 30 september 2020 kan u uitzonderlijk kiezen voor een vergoeding per uur van deze
prestaties.
Bovendien kan u voor de periode van 13 maart tot en met 30 september 2020 een vergoeding ontvangen
voor het extra inzetten van ondersteuningspersoneel.
Voor de inzet van extra personeel via contractuitbreiding of nieuwe aanwerving worden in het besluit de
volgende vergoedingen voorzien:
• Ondersteuningspersoneel: 26,84 euro per uur;
• Zorgkundige: 32,56 euro per uur;
• Paramedicus: 37,85 euro per uur;
• Verpleegkundige: 47,25 euro per uur.
Let wel, enkel nieuwe aanwervingen en contractuitbreidingen vanaf 13 maart tot en met 30 setpember
2020 komen in aanmerking voor een vergoeding per uur.
Dubbele financiering is uiteraard uitgesloten. Prestaties van zorgpersoneel waarvoor u een vergoeding
per uur vraagt, kan u uiteraard niet ook nog eens in de Raas-webtoepassing registreren. Omgekeerd, kan
u voor u de prestaties die u registreert in Raas, deze prestaties niet opgeven in kader van de vergoeding
per uur. Ofwel registreert u deze uren in Raas en tellen de uren mee voor de berekening
basistegemoetkoming zorg 2021 en 2022 ofwel registreert u deze uren in het e- loket. Het is het ene of het
andere. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan dit controleren en ingrijpen indien wordt
gemerkt dat woonzorgcentra frauderen op dit punt.
2.1.2

Interim: zorgkundigen, reactiveringspersoneel en ondersteuningspersoneel

Met het besluit van 24 april 2020 werd al bepaald dat woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die te
kampen hebben met een tekort aan zorgkundigen of reactiveringspersoneel als gevolg van Covid-19,
uitzonderlijk zorgkundigen en reactiveringspersoneel kunnen aanwerven via een interimonderneming en
dat deze prestaties uitzonderlijk in aanmerking kunnen komen voor een vergoeding via de
basistegemoetkoming voor zorg.
Met het nieuwe besluit van 17 juli wordt nu mogelijk om tijdens de periode van 13 maart tot en met 30
september 2020 uitzonderlijk te kiezen voor een vergoeding per uur van deze prestaties. Bovendien kan u
voor de periode van 13 maart tot en met 30 september 2020 ook voor ondersteuningspersoneel
tewerkgesteld via een interimonderneming een vergoeding ontvangen. De vergoeding is dezelfde als voor
extra personeel tewerkgesteld via contractuitbreiding of nieuwe aanwerving onder punt 2.1.1.
Let wel, het gaat hier over interimpersoneel dat wordt ingezet naar aanleiding van de COVID-19-crisis. Het
gaat dus niet om de interimpersoneel dat al voor 13 maart 2020 aan het werk was in uw voorziening. Een
registratie naar aanleiding van de COVID-19-crisis is dus ten vroegste mogelijk vanaf 13 maart 2020.
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Dubbele financiering is uiteraard uitgesloten. Prestaties van interimzorgkundigen en
interimreactiveringspersoneel waarvoor u een vergoeding per uur vraagt, kan u uiteraard niet ook nog
eens uitzonderlijk in de Raas-webtoepassing registreren. Omgekeerd, kan u voor interimzorgkundigen en
interimreactiveringspersoneel waarvoor u de prestaties uitzonderlijk in Raas registreert, deze prestaties
niet opgeven in kader van de vergoeding per uur. Ofwel registreert u deze uren in Raas en tellen de uren
mee voor de berekening basistegemoetkoming zorg 2021 en 2022 ofwel registreert u deze uren in het eloket. Het is het ene of het andere. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan dit controleren en
ingrijpen indien wordt gemerkt dat woonzorgcentra frauderen op dit punt.
Merk op dat indien u ervoor kiest om het interimcontract van de zorgkundige of reactiveringspersoneel
uitzonderlijk in Raas te registreren u het contract als een contracttype “student – arbeidsovereenkomst”
dient te registreren in de RaaS-webtoepassing opdat deze prestaties zouden meegenomen worden bij de
berekening van de basistegemoetkoming voor zorg.
2.1.3

Jobstudenten: zorgkundigen en ondersteuningspersoneel

Prestaties van jobstudenten tewerkgesteld als zorgkundige komen in aanmerking voor een financiering
via de basistegemoetkoming voor zorg.
Tijdens de periode van 13 maart tot en met 30 september 2020 kan u uitzonderlijk kiezen voor een
vergoeding per uur van deze prestaties. Bovendien kan u voor de periode van 13 maart tot en met 30
september 2020 ook een vergoeding voor het inzetten van jobstudenten als ondersteuningspersoneel.
Voor de inzet van jobstudenten worden in het besluit de volgende vergoedingen voorzien:
• Ondersteuningspersoneel: 17,18 euro per uur;
• Zorgkundige: 21,71 euro per uur.
Dubbele financiering is uiteraard uitgesloten. Prestaties van jobstudenten die als zorgkundige
tewerkgesteld zijn en waarvoor u een vergoeding per uur vraagt, kan u niet ook nog eens in de Raaswebtoepassing registreren. Omgekeerd, kan u voor jobstudenten die als zorgkundige tewerkgesteld zijn
waarvoor u de prestaties in Raas registreert, deze prestaties niet opgeven in kader van de vergoeding per
uur. Ofwel registreert u deze uren in Raas en tellen de uren mee voor de berekening
basistegemoetkoming zorg 2021 en 2022 ofwel registreert u deze uren in het e- loket. Het is het ene of het
andere. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid kan dit controleren en ingrijpen indien wordt
gemerkt dat woonzorgcentra frauderen op dit punt.
2.1.4

Interim-, thuis- en ziekenhuisverpleegkundigen

Met het besluit van 24 april 2020 werd reeds voorzien dat zelfstandig thuisverpleegkundigen,
thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een dienst voor thuisverpleging, ziekenhuisverpleegkundigen
en interimverpleegkundigen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf kunnen worden ingeschakeld
waarbij in een vergoeding van 47,25 euro per uur wordt voorzien.
In de bijlage bij de brief van 30 april 2020 kan u de modaliteiten raadplegen. U kan deze bijlage hier op
onze website terugvinden: Bijlage TFO/2020/06.
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Dubbele financiering is uiteraard uitgesloten. Prestaties waarvoor u een vergoeding per uur vraagt via het
e-loket, kan u niet ook nog eens in de Raas- webtoepassing registreren. Het Vlaams Agentschap Zorg en
Gezondheid kan dit controleren en ingrijpen indien wordt gemerkt dat woonzorgcentra frauderen op dit
punt.
2.1.5

Personeelsinzet vanuit gesloten centra voor dagverzorging

Centra voor dagverzorging die tijdens de sluitingsperiode hun personeel verder tewerkstellen in een door
WVG erkende zorgvoorziening of dienst, ontvangen van het agentschap een compenserende financiering
voor het niet kunnen factureren van de basistegemoetkoming voor zorg tot en met 31 augustus 2020.
De basistegemoetkoming voor zorg is grotendeels een tegemoetkoming in de personeelskosten van het
personeel dat u volgens de financieringsnorm dient tewerk te stellen. Vermits u voor de kosten van het
normpersoneel een compensatie ontvangt, dient u de prestaties in Raas op te geven bij het centrum van
dagverzorging ook al zijn de prestaties in een andere voorziening geleverd. Indien de medewerker van het
centrum voor dagverzorging tijdens de sluiting bijvoorbeeld verder tewerkgesteld wordt in het
woonzorgcentrum mag u deze prestaties in Raas niet inbrengen bij het woonzorgcentrum. Dubbele
financiering is immers uitgesloten.

2.2

Meedelen gegevens eLoket

Om in aanmerking te kunnen komen voor een vergoeding per uur moet een woonzorgcentrum al dan niet
met bijbehorend centrum voor kortverblijf de nodige gegevens meedelen via het e-loket vóór 19 oktober
2020. U zal van het agentschap een bericht ontvangen zodra het formulier beschikbaar is.
Indien de gegevens niet tijdig worden meegedeeld, verliest de voorziening het recht op een vergoeding
via het e- loket.

2.3

Betaling

Het agentschap zal de betaling voor de extra personeelsinzet ten laatste eind november uitvoeren.

2.4

Zorgpersoneel moet beschikken over visum en/of erkenning

We wensen er uw aandacht op te vestigen dat, om het beroep van zorgpersoneel te mogen uitoefenen,
men niet alleen over een diploma moet beschikken maar mogelijks ook over een visum en/of erkenning.
Dit betekent dat enkel personen die het juiste diploma hebben en over de vereiste erkenning en/of het
vereiste visum beschikken in aanmerking komen om een financiering als zorgpersoneel te ontvangen.

2.5

Controle mogelijk

Het agentschap kan een controle uitvoeren op de meegedeelde gegevens. Indien uit deze controle blijkt
dat de voorzieningen teveel compensaties ontving, kan het agentschap dit teveel aan uitbetaalde
compensaties recupereren.
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3

Vergoeding coördinerend en raadgevend arts

Tijdens de coronacrisis moeten de coördinerend en raadgevend arts (CRA) zijn/haar rol ten volle
opnemen en de zorgteams en huisartsen ondersteunen met medische en hygiënische expertise.
Op vandaag krijgen enkel woonzorgcentra met een bijkomende erkenning een financiering die bestemd is
voor de vergoeding van de CRA. Deze woonzorgcentra ontvangen via de basistegemoetkoming voor zorg
een vergoeding van 0,63 euro per dag per bewoner in een woongelegenheid met een bijkomende
erkenning. Daar staat tegenover dat de CRA 2u en 20 minuten per week presteert per 30 bewoners
binnen de bijkomende erkenning.
Dit betekent echter dat voor de bewoners die opgenomen zijn in een woongelegenheid zonder
bijkomende erkenning de prestatie van de CRA niet vergoed wordt. In de praktijk is het medisch beleid
dat de CRA uitstippelt echter van toepassing voor het hele woonzorgcentrum en centrum voor
kortverblijf.
Het besluit voorziet in een aanpassing van de financiering waardoor de vergoeding voor de CRA ook zal
worden toegekend per dag per bewoner in de woongelegenheden woonzorgcentrum zonder bijkomende
erkenning en de woongelegenheden centrum voor kortverblijf. Deze compensatie geldt vanaf 1 juli 2020
tot het einde van het jaar.
In een eerste fase zal deze tegemoetkoming voor bewoners die verblijven in een woongelegenheid zonder
bijkomende erkenning via een afzonderlijke financieringsstroom worden betaald. In een latere fase zal
deze worden geïntegreerd in de basistegemoetkoming voor zorg.
Met dit besluit wordt de financiering voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020
geregeld. Met het oog op de structurele verankering zal, voor de periode vanaf 1 januari 2021, in het
najaar een ontwerpbesluit worden opgemaakt en aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring worden
voorgelegd. Uiteraard zal u hierover dan een communicatie ontvangen.

3.1

Financiering voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020

Om rekening te houden met het groot aantal bijkomende erkenningen dat vanaf 1 oktober 2020 verleend
zal worden, wordt de subsidie opgesplitst in een subsidie voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30
september 2020 én een subsidie voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
De subsidie voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2020 wordt als volgt berekend: (0,63
euro x (aantal erkende woongelegenheden zonder bijkomende erkenning op 30 september 2020) x
referentiebezetting x 92 dagen).
De subsidie voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 30 december 2020 wordt als volgt berekend:
(0,63 euro x (aantal erkende woongelegenheden zonder bijkomende erkenning op 31 december 2020) x
referentiebezetting x 92 dagen).).

3.2

Taken CRA

De coördinerend en raadgevend arts staat in samenspraak met de directeur, hoofdverpleegkundige(n) of
in voorkomend geval de teamverantwoordelijken in voor de volgende taken:
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1° in relatie met het medische korps:
a) op geregelde tijdstippen, individuele en collectieve overlegvergaderingen met de behandelende
artsen organiseren;
b) de continuïteit van de medische zorg coördineren en organiseren;
c) de coördinatie van het opmaken en up to date houden van de dossiers van de bewoners die door
de behandelende artsen bijgehouden worden;
d) de medische activiteiten bij ziektetoestanden die gevaar opleveren voor de bewoners of het
personeel coördineren;
e) het farmaceutische zorgbeleid coördineren in overleg met de behandelende artsen en de
apotheker die de toelevering van de geneesmiddelen doet aan de bewoners in het
woonzorgcentrum, of, in voorkomend geval de coördinerende en adviserende apotheker, wat
voor de geneesmiddelen ten minste het opstellen en het gebruik van een
geneesmiddelenformularium omvat, alsook het oordeelkundige gebruik van specifieke
geneesmiddelenklassen en de alternatieve niet-farmacologische aanpak bij de bewoners van het
woonzorgcentrum;
f) huisartsen die in het woonzorgcentrum werken, actief informeren over het beleid van het
woonzorgcentrum met betrekking tot het rationeel voorschrijven van geneesmiddelen;
2° bijscholing en vorming: meewerken aan de organisatie van activiteiten voor bijscholing en vorming
in het domein van de gezondheidszorg voor het personeel van het woonzorgcentrum, en voor de
betrokken behandelende artsen.
Deze taken zijn dezelfde als diegene die in de regelgeving vermeld zijn in kader van de bijkomende
erkenning1.

3.3

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een financiering voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december
2020 moet voldaan zijn aan de volgende voorwaarden:
- Er moet een ondernemingscontract zijn met een coördinerend en raadgevend arts dat ten laatste
op 19 oktober 2020 start;
- De prestaties van de coördinerend en raadgevend arts bedragen gemiddeld 2 uur en 20 minuten
per week en per dertig opgenomen bewoners en worden uitgevoerd in de gebouwen van het
woonzorgcentrum;
- de gegevens van de coördinerend en raadgevend arts dienen vóór 19 oktober 2020 geregistreerd
te zijn in de Raas-webtoepassing. Het gaat om de volgende gegevens: de naam, de voornaam, het
rijksregisternummer en de startdatum van het contract.
Er wordt daarom aan de woonzorgcentra zonder bijkomende erkenning gevraagd om de gegevens

Zie artikel 65 §4, 1ste lid van het Besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de
erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.
1
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van hun coördinerend en raadgevend arts te registreren in de Raas-webtoepassing.
Aan de woonzorgcentra met een bijkomende erkenning wordt gevraagd om de gegevens in de
Raas-webtoepassing na te kijken en indien nodig aan te passen. Voor een aantal woonzorgcentra
met een bijkomende erkenning is er ooit een dummy rijksregisternummer “11111111111” voor de
coördinerend arts in de toepassing ingebracht. U dient dit aan te passen en de reële gegevens
mee te delen.
Een exemplaar van het ondernemingscontract met de coördinerend en raadgevend arts kan door het
agentschap worden opgevraagd.
Het woonzorgcentrum stort de subsidie door aan de coördinerend en raadgevend arts wanneer hij/zij de
taken naar best vermogen en in samenspraak met de directeur, hoofdverpleegkundige(n) of in
voorkomend geval de teamverantwoordelijken heeft uitgevoerd. Indien het bedrag niet of niet volledig
wordt doorgestort, kan het agentschap de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen.

3.4

Betaling

Het agentschap zal de betaling voor de periode van 1 juli tot en met 30 september 2020 ten laatste eind
november uitvoeren.
De betaling voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 zal in de maand februari
plaatsvinden.

3.5

Controle

Het agentschap kan een controle uitvoeren op de voorwaarden en op het doorstorten aan de CRA. Indien
uit deze controle blijkt dat de voorzieningen niet voldoet aan de voorwaarden en/of dat het bedrag niet
werd doorgestort aan de CRA, kan het agentschap de subsidie terugvorderen.

4

Basistegemoetkoming voor zorg 2021 – opheffen sancties

Zoals al meegedeeld naar aanleiding van het besluit van 24 april 2020 zal er voor het facturatiejaar 2021
geen sanctie bij de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg omwille van een personeelstekort
in de referentieperiode 2019/2020 worden toegepast.

5

Aanvullende financiering

Ten gevolge van COVID-19 zal het bovennorm zorgpersoneel en het ondersteunend personeel, buiten de
wil van de voorziening om, mogelijks dalen in de referentieperiode waarop het recht aanvullende
financiering voor 2021 wordt berekend. Zoals reeds meegedeeld naar aanleiding van het besluit van 24
april 2020 zal het bedrag van de aanvullende financieringen voor het jaar 2021 geen rekening houden met
een relatieve daling van de personeelsinzet in vergelijking met de referentieperiode 2016/2017.
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B CENTRA VOOR DAGVERZORGING
1

Compenserende financiering omwille van niet-bezetting

De centra voor dagverzorging die sinds maandag 25 mei 2020 geleidelijk heropstarten, worden
geconfronteerd met een lagere bezetting gezien de social distancing maatregelen, waarbij een afstand
van 1,5 meter gerespecteerd moet worden, geen volledige bezetting toelaten.
Anderzijds zullen sommige gebruikers de terugkeer naar het centrum voor dagverzorging mogelijks willen
uitstellen. Dit leidt tot een omzetverlies.
Het omzetverlies ingevolge de lagere bezetting zal door de Vlaamse overheid worden gecompenseerd. De
principes van de compensatie worden bijgeschaafd.

1.1

Einde huidige regeling

Het besluit van 24 april 2020 voorzag voor de centra voor dagverzorging in een compensatie van de
basistegemoetkoming voor zorg en van de dagprijs gedurende de periode van verplichte sluiting van 14
maart tot en met 24 mei 2020, opgelegd met het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 20202.
Deze compensatie werd aan de centra voor dagverzorging, die hiervoor in aanmerking kwamen,
uitbetaald op 27 mei 2020.

1.2

Nieuwe regeling voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020

Sinds 25 mei 2020 kunnen de centra voor dagverzorging terug opstarten.
Vermits de opstartfase niet eenvoudig verloopt en gebruikers niet meteen terug de stap naar het centrum
voor dagverzorging zetten, wordt ook voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020
verder voorzien in een compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg en van de dagprijs van de
centra voor dagverzorging die nog niet kunnen heropstarten.
Om recht te hebben op de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg blijft de voorwaarde
gelden dat de medewerkers tewerkgesteld door het centrum voor dagverzorging tijdens hun voorziene
arbeidstijd ingezet worden in een door hun werkgever te bepalen alternatieve arbeid in het aanbod dat
erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns-en
gezinsbeleid.
Ook de centra voor dagverzorging die terug openen krijgen verdere compensaties van de
basistegemoetkoming voor zorg en van de dagprijs wanneer er minder gebruikers aanwezig zijn.
1.2.1

Compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg

Voor de compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg zal het agentschap de normale bezetting
voor de basistegemoetkoming voor zorg berekenen op basis van de individuele bezettingsgraad in de
referentieperiode 2018/2019 en het aantal openingsdagen per week.

Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 tot het nemen van tijdelijke maatregelen om de verspreiding
van COVID-19 tegen te gaan
2
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Het agentschap zal dit gegeven vergelijken met het effectief aantal aanwezigheidsdagen van de
gebruikers met een afhankelijkheidsscore F, Fd, D of Fp in de betreffende periode, te bezorgen via het
eLoket (zie ook punt 1.6). In het geval het effectief aantal aanwezige gebruikers met een
afhankelijkheidsscore F, Fd, D of Fp lager ligt dan de individuele bezettingsgraad in de referentieperiode
2018/2019, zal het verschil door het agentschap worden vergoed.
De compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg is gebaseerd op de basistegemoetkoming voor
zorg op 25 mei 2020.
1.2.2

Compensatie van de dagprijs

Voor de compensatie van de dagprijs zal het agentschap de normale bezetting voor het centrum voor
dagverzorging berekenen op basis van de bezettingsgegevens en het aantal openingsdagen per week,
ingediend in het kader van de werkingsmiddelen voor het werkingsjaar 2019.
Het agentschap zal dit gegeven vergelijken met het effectief aantal aanwezige gebruikers in de
betreffende periode, te bezorgen via het eLoket (zie ook punt 1.6). In het geval het effectief aantal
aanwezige gebruikers lager ligt dan de normale bezetting, zal het verschil door het agentschap worden
vergoed.
De compensatie van de dagprijs bedraagt 18 euro.

1.3

Nieuwe regeling voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september
2020

Vanaf 1 september 2020 is er enkel nog een compensatie voor centra voor dagverzorging die heropgestart
zijn of voor centra voor dagverzorging die dienst doen als cohort-afdeling.
De compensatie blijft dezelfde als voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020, zijnde:
-

een compensatie van de dagprijs aan 18 euro, tot op het niveau van de bezetting in het
werkingsjaar 2019;
een compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg op 25 mei 2020 tot op het niveau van de
bezetting in de referentieperiode 2018/2019.

Vanaf 1 september 2020 is er geen compensatie meer voor centra voor dagverzorging die gesloten blijven.
Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de centra voor dagverzorging die niet openen of verplicht
zijn opnieuw (tijdelijk) te sluiten omdat het centrum voor dagverzorging dienst moet doen als cohortafdeling en onder de voorwaarde dat de in het centrum voor dagverzorging tewerkgestelde medewerkers
hun voorziene arbeidstijd verder inzetten hetzij in de cohort-afdeling, hetzij in een door hun werkgever te
bepalen alternatieve arbeid in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van
het gezondheidsbeleid of het welzijns-en gezinsbeleid.

1.4

Nieuwe regeling voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december
2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 geldt hetzelfde als beschreven voor de
periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020, behalve dat vanaf 1 oktober de compensatie
van de dagprijs wordt gehalveerd van 18 euro naar 9 euro.
pagina 16 van 23

De gesloten centra voor dagverzorging die dienst doen als afdeling cohortzorg ontvangen voor de
periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 wel nog verder de volledige
dagprijstussenkomst van 18 euro.

1.5

Toepassingsgebied

Alle centra voor dagverzorging die (bijkomend) erkend zijn op 25 mei 2020 komen in aanmerking voor de
compensaties vermeld onder punt 1.2 tot en met punt 1.4. Deze nieuwe regeling laat ook toe dat
capaciteitsuitbreidingen mee in rekening worden genomen voor de berekening van de
leegstandscompensatie.

1.6

Meedelen gegevens eLoket

Elk centrum voor dagverzorging zal maandelijks verzocht worden om de volgende gegevens via het
eLoket van Zorg-en-Gezondheid mee te delen:
1°
2°
3°
4°

het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging effectief is geopend;
de som van het aantal aanwezigheidsdagen van alle gebruikers, ingedeeld per
afhankelijkheidscategorie voor de afgelopen periode;
in geval het centrum voor dagverzorging dienst doet als cohortafdeling: het aantal dagen in de
voorbije maand dat ze dienst hebben gedaan als cohortafdeling;
in geval van sluiting, al dan niet om dienst te doen als cohortafdeling: de verklaring dat de
medewerkers die in het centrum voor dagverzorging tewerkgesteld zijn, hun vastgestelde
arbeidstijd verder inzetten in de cohortafdeling of in een door hun werkgever te bepalen
alternatieve arbeid in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van
het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid.

De gegevens voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020 deelt u, uitgesplitst per
maand, mee tegen 15 september 2020. U zal van het agentschap een bericht ontvangen zodra het
formulier beschikbaar is. Daarna dienen de gegevens maandelijks voor de 15de van de maand volgend op
de betreffende maand te worden ingediend. De gegevens voor de maand september deelt u dus mee voor
15 oktober 2020, de gegevens voor de maand oktober deelt u mee voor 15 november 2020, …
De gegevens worden maandelijks opgevraagd om enerzijds de evolutie in de bezetting te kunnen volgen.
Anderzijds wordt op basis van deze informatie voor de berekening van de voorschotten digitale
facturatie rekening gehouden met een bezetting die meer aansluit bij de realiteit.
We vragen u met aandrang rekening te houden met de termijnen om de gegevens mee te delen zodat het
agentschap de goede en tijdige verwerking van alle compensaties en de financiering ervan kan
garanderen. Indien de gegevens niet tijdig worden ingediend, bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering
dat de voorziening het recht op de vergoeding voor de mee te delen periode verliest.

1.7

Betaling

Het agentschap zal de betaling van de compensatie voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31
augustus 2020 en de periode van 1 september tot en met 30 september ten laatste eind november
uitvoeren.
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Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 zal het agentschap de betaling van de
compensatie ten laatste eind februari 2021 uitvoeren.

1.8

Controle mogelijk

Het agentschap kan een controle uitvoeren op de meegedeelde gegevens. Indien uit deze controle blijkt
dat de voorziening teveel compensaties ontving, kan het agentschap dit teveel aan uitbetaalde
compensaties recupereren.

2

Werkingsmiddelen 2020

De werkingssubsidies 2020 voor de centra voor dagverzorging zullen berekend worden op basis van de
bezettingsgegevens 2019. Bij de bepaling van de effectieve subsidiebedragen zal bijgevolg ook de
regelgeving worden toegepast zoals die van toepassing was tot en met 2019. De nieuwe regelgeving die
werd uitgevaardigd met de uitvoeringsbesluiten bij het Woonzorgdecreet en die van toepassing is vanaf
2020, is immers strenger. Deze nieuwe strengere criteria toepassen op de bezettingsgegevens 2019 zou
niet correct zijn aangezien de centra voor dagverzorging zich hier niet konden op voorzien.
Deze werkwijze impliceert dat het volledige subsidiebedrag (voorschot en saldo) in één beweging kan
worden uitbetaald omdat, eens het agentschap de bezettingsgegevens 2019 voor alle centra voor
dagverzorging heeft ontvangen, alle vereiste gegevens beschikbaar zijn.
Na ontvangst van de bezettingsgegevens 2019 berekent het agentschap de effectieve subsidiebedragen
2020. De uitbetaling van de volledige bedragen wordt voorzien na het zomerreces.

3
3.1
3.1.1

eWZCfin
eWZCfin
Facturatie

Voor de dagen van sluiting kan u uiteraard geen basistegemoetkoming voor zorg factureren aan de
zorgkassen via eWZCfin. U kan enkel voor de effectief aanwezige gebruikers ingedeeld in de
afhankelijkheidscategorieën F, Fd, D of Fp, een basistegemoetkoming voor zorg factureren.
3.1.2

Maximaal aantal te factureren dagen

Per jaar mag u niet meer dagen factureren aan de zorgkassen dan het maximale aantal dagen, rekening
houdend met de erkende capaciteit .
Dit betekent dat u tijdens een bepaalde periode van het jaar mogelijks minder opnames dan de
bijkomend erkende capaciteit factureert aan de zorgkassen, en in een andere periode van het jaar het
aantal facturaties de bijkomende erkenning overschrijdt.
Voor de sluitingsperiode naar aanleiding van COVID-19 kan u voor uw centrum voor dagverzorging met
een bijkomende erkenning geen opnames factureren aan de zorgkassen. U ontvangt hiervoor een
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compenserende financiering. Dagverzorgingscentra die terug open gaan ontvangen een compenserende
financiering voor de niet-bezetting.
Om dubbele financiering uit te sluiten, wordt het maximaal aantal aan de zorgkassen te factureren
dagen, rekening houdend met de erkende capaciteit, verminderd met het aantal gesloten dagen naar
aanleiding van de COVID-19-maatregelen en het aantal gecompenseerde dagen wegens niet-bezetting. Het
maximaal aantal te factureren dagen op jaarbasis zal bijgevolg gelijk zijn aan het gemiddeld aantal
erkende plaatsen in 2020 vermenigvuldigd met 250, 300 of 350 dagen (afhankelijk van uw
openingsregime) en vervolgens verminderd met de gesloten dagen en het aantal gecompenseerde dagen
wegens niet-bezetting.
3.1.3

Voorschotten

Aangezien u voor de sluitingsperiode geen facturaties kunt doorgeven aan de zorgkassen, heeft u in de
maand mei geen voorschot voor de maand april ontvangen.
Voor de maanden mei, juni en juli heeft u respectievelijk in de maand juni, juli en augustus terug
voorschotten ontvangen op basis van de bezetting in de referentieperiode 2018-2019. Vanaf de maand
september wordt voor het betalen van de resterende voorschotten aan de beperkte groep van centra
voor dagverzorging, die heropgestart zijn en die hiervoor nog in aanmerking komen, rekening gehouden
met:
-

de effectieve - via het eloket doorgegeven - bezettingscijfers van de voorziening sinds 25 mei;
de al betaalde voorschotten voor de maanden mei, juni en juli.

Zolang het totaalbedrag van de rechten op basis van de reële bezetting sinds de maand mei, nl. de te
factureren dagen x basistegemoetkoming voor zorg, lager ligt dan het bedrag van de al betaalde
voorschotten voor de maanden mei, juni en juli wordt er geen voorschot betaald.
Wanneer het totaalbedrag van de rechten op basis van de bezetting sinds de maand mei hoger is dan het
bedrag van de al betaalde voorschotten voor de maanden mei, juni en juli, zal een voorschot worden
uitgekeerd op basis van de bezetting in de laatst meegedeelde maand.
Dit gebeurt om te vermijden dat er voorschotten worden uitbetaald die niet gevolgd worden door een
facturatie van de basistegemoetkoming voor zorg. Hierdoor zullen er voorschotten blijven open staan en
zal uiteindelijk een terugvordering nodig zijn.
Dit gebeurt om te vermijden dat er voorschotten worden uitbetaald die niet gevolgd worden door een
facturatie van de basistegemoetkoming voor zorg. Hierdoor blijven voorschotten openstaan waardoor er
uiteindelijk een terugvordering nodig is.
In andere woorden, zolang u al meer voorschotten ontving dan op basis van de effectieve bezetting ook
facturaties verwacht kunnen worden, ontvangt u geen voorschot. Wanneer het aantal te verwachten
facturaties, op basis van de effectieve bezetting hoger ligt dan de al ontvangen voorschotten, zal u terug
voorschotten ontvangen ten belopen van de bezetting in de laatst meegedeelde maand.
Immers volgens de reguliere regeling ontvangen voorzieningen een voorschot ten belope van de bezetting
van het centrum voor dagverzorging in de referentieperiode 2018-2019, in het geval dit lager is dan 83,88%
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ontvangt u 83,88% voorschot. Doorgaans ligt de reële bezettingsgraad momenteel lager in bepaalde
voorzieningen. Voor de niet-bezetting ontvangt u bovendien een compensatie.

4

VERGOEDING VERVOERSONKOSTEN

De centra voor dagverzorging die sinds 25 mei opnieuw gebruikers ontvangen, ondervinden een
aanzienlijke extra kost bij de organisatie van het vervoer van de gebruikers van en naar het centrum voor
dagverzorging. Busjes moeten worden heringericht of moeten met beperkte bezetting rijden waardoor
meerdere ritten nodig zijn om hetzelfde aantal personen te vervoeren.
Daarom wordt een compensatie voorzien voor de centra voor dagverzorging die op 1 september 2020
herstart zijn als tegemoetkoming in deze extra kosten voor de organisatie van dit vervoer. Hiervoor is 1,16
miljoen euro voorzien.
Dit bedrag zal worden verdeeld over alle voor 1 september 2020 heropende centra voor dagverzorging op
basis van het aantal gebruikers met de afhankelijkheidscategorieën F, Fd, D of Fp, zoals ingestuurd in het
kader van de werkingssubsidies 2019. Voor centra voor dagverzorging die voor het eerst zijn erkend na 1
januari 2019, wordt de bezetting zware zorg 2019 bepaald op 1.700 dagen.

Meedelen gegevens eLoket
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van de vervoersonkosten, moeten de gegevens in kader
van de werkingssubsidies 2019 vóór 1 september 2020 aan het agentschap bezorgd worden via het eLoket
van Zorg en Gezondheid. Dit formulier is vandaag al beschikbaar onder het luik “subsidies”.
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C CENTRA VOOR DAGOPVANG
1

Compenserende financiering omwille van niet-bezetting

Ook centra voor dagopvang konden opnieuw opstarten sinds 25 mei 2020 maar worden met dezelfde
moeilijkheden geconfronteerd als centra voor dagopvang.
De opstartfase verloopt moeilijk en gebruikers zetten niet meteen terug de stap naar het centrum voor
dagopvang. Bovendien kan een centrum voor dagopvang minder gebruikers toelaten op hetzelfde
moment, omdat de social distance van 1.5 meter dient gerespecteerd te worden.
Het omzetverlies ingevolge de lagere bezetting zal door de Vlaamse overheid worden gecompenseerd. De
principes van de compensatie worden bijgeschaafd.

1.1

Einde huidige regeling

Het besluit van 24 april 2020 voorzag voor de centra voor dagopvang in een compensatie van de dagprijs
gedurende de periode van verplichte sluiting van 14 maart tot en met 24 mei 2020.

1.2

Nieuwe regeling voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020

Sinds 25 mei 2020 kunnen de centra voor dagopvang terug opstarten.
Vermits de opstartfase zeer moeilijk verloopt, gebruikers niet meteen terug de stap naar het centrum voor
dagopvang zetten en er bovendien minder gebruikers op hetzelfde moment kunnen worden toegelaten,
wordt ook voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020 verder voorzien in een
compensatie van de dagprijs van de centra voor dagopvang die nog niet kunnen heropstarten.
Ook de centra voor dagopvang die terug openen krijgen een verdere compensatie van de dagprijs indien
er minder gebruikers aanwezig zijn dan bij een normale bezetting.
Het agentschap zal de normale bezetting voor het centrum voor dagverzorging berekenen op basis van
de bezettingsgegevens in het kader van de werkingsmiddelen voor het werkingsjaar 2019 en het aantal
openingsdagen per week. Het agentschap zal dit gegeven vergelijken met het effectief aantal aanwezige
gebruikers in de betreffende periode.
In het geval het effectief aantal aanwezige gebruikers lager ligt dan de normale bezetting, zal het verschil
door het agentschap worden vergoed.
De compensatie van de dagprijs bedraagt 3,5 euro per uur.

1.3

Nieuwe regeling voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september
2020

Vanaf 1 september 2020 is er enkel nog een compensatie voor centra voor dagopvang die heropgestart
zijn.
De compensatie blijft dezelfde als voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020, zijnde
een compensaties van de dagprijs aan 3,5 uur tot op het niveau van de bezetting in 2019.
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Vanaf 1 september 2020 is er geen compensatie meer voor centra voor dagopvang die gesloten blijven.

1.4

Nieuwe regeling voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december
2020

Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 geldt hetzelfde als beschreven voor de
periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020, behalve dat vanaf 1 oktober de compensatie
van de dagprijs wordt gehalveerd van 3,5 euro per uur naar 1,75 euro per uur.

1.5

Toepassingsgebied

Alle centra voor dagopvang die erkend zijn op 25 mei 2020 komen in aanmerking voor de compensaties
vermeld onder punt 1.2 en punt 1.3. Deze nieuwe regeling laat ook toe dat capaciteitsuitbreidingen mee in
rekening worden genomen voor de berekening van de leegstandscompensatie.

1.6

Meedelen gegevens eLoket

Elk centrum voor dagopvang zal maandelijks verzocht worden om de volgende gegevens via het eLoket
van Zorg-en-Gezondheid mee te delen:
1° het aantal dagen dat het centrum voor dagopvang effectief is geopend;
2° de som van het aantal aanwezigheidsuren van alle gebruikers voor de afgelopen periode.
De gegevens voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 augustus 2020 deelt u, uitgesplitst per
maand, mee tegen 15 september 2020. U zal van het agentschap een bericht ontvangen zodra het
formulier beschikbaar is. Daarna dienen de gegevens maandelijks voor de 15de van de maand volgend op
de betreffende maand te worden ingediend. De gegevens voor de maand september deelt u dus mee voor
15 oktober 2020, de gegevens voor de maand oktober deelt u mee voor 15 november 2020, …
De gegevens worden maandelijks opgevraagd om de evolutie in de bezetting te kunnen volgen.
We vragen u met aandrang rekening te houden met de termijnen om de gegevens mee te delen zodat het
agentschap de goede en tijdige verwerking van alle compensaties en de financiering ervan kan
garanderen. Indien de gegevens niet tijdig worden ingediend, bepaalt het besluit van de Vlaamse Regering
dat de voorziening het recht op de vergoeding voor de mee te delen periode verliest.

1.7

Betaling

Het agentschap zal de betaling van de compensatie voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31
augustus 2020 en de periode van 1 september tot en met 30 september ten laatste eind november
uitvoeren.
Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 zal het agentschap de betaling van de
compensatie ten laatste eind maart 2021 uitvoeren.

1.8

Controle mogelijk

Het agentschap kan een controle uitvoeren op de meegedeelde gegevens. Indien uit deze controle blijkt
dat de voorzieningen teveel compensaties ontving, kan het agentschap dit teveel aan uitbetaalde
compensaties recupereren.
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2

Werkingsmiddelen 2020

De werkingssubsidies 2020 voor de centra voor dagopvang zullen berekend worden op basis van de
bezettingsgegevens 2019. Bij de bepaling van de effectieve subsidiebedragen zal de regelgeving worden
toegepast zoals die van toepassing is vanaf 2020. De nieuwe regelgeving, die werd uitgevaardigd met de
uitvoeringsbesluiten bij het Woonzorgdecreet en die van toepassing is vanaf 2020 is immers gunstiger.
Deze oude strengere criteria toepassen bij de subsidiëring 2020 zou niet correct zijn aangezien de centra
voor dagopvang zich hier niet konden op voorzien.
Deze werkwijze impliceert dat het volledige subsidiebedrag (voorschot en saldo) in één beweging kan
worden uitbetaald omdat, eens het agentschap de bezettingsgegevens 2019 voor alle centra voor
dagopvang heeft ontvangen, alle vereiste gegevens beschikbaar zijn.
Na ontvangst van de bezettingsgegevens 2019 berekent het agentschap de effectieve subsidiebedragen
2020. De uitbetaling van de volledige bedragen wordt voorzien na het zomerreces.
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