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Besparingen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
Betaalmoment afrekening derde luik (recht periode 1 juli 2018 tot 31 december
2018) en overbruggingstoelage.
Geachte,
Wij lichten u graag in over 2 nieuwe maatregelen die in 2020 effect zullen
hebben op de financiering van uw voorziening:
1.

Besparingen in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf

Net zoals in de andere Vlaams gesubsidieerde sectoren, moet er ook binnen de
Vlaamse welzijns- en gezondheidssector bespaard worden. De Vlaamse Regering
doet dit met het oog op bijkomende investeringen de komende jaren.
Op 28 december 2019 heeft de Vlaamse Regering het besluit tot wijziging van de
regelgeving in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, wat betreft
de uitvoering van besparingen in het kader van het regeerakkoord 2019-2024,
genomen.
Voor de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf werd een structurele
besparing ten belope van 7.045.000 euro bepaald. Deze besparing bedraagt
ongeveer 0,308% van het totale Vlaamse budget voor residentiële ouderenzorg.
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Er is gezocht naar maatregelen om het negatief financieel effect op de sector te beperken.
Zo wordt de besparing deels gecompenseerd vanuit de hervorming derde luik, omwille van de
minderuitgaven op de “bedragen aanvullende financiering” voor zorgpersoneel boven norm en
ondersteunend personeel.
Het dan nog resterende te besparen bedrag van 3.353.000€ wordt gecompenseerd via de
verminderingscoëfficiënt in de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en
centra voor kortverblijf. Zodoende wordt de besparing op uniforme wijze verdund over alle WZC/KV.
Artikel 25 van hogervermeld besparingsbesluit bepaalt dat met ingang van 1 juli 2020 de
basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf rekening zal houden met
een verminderingscoëfficiënt die is vastgesteld op 0,99361. Deze verminderingscoëfficiënt wordt verrekend
op de periode 1 juli 2020 tot 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zal deze verminderingscoëfficiënt dus
op jaarbasis herberekend worden.
Het is onze hoop om deze verminderingscoëfficiënt de komende jaren helemaal weg te werken (in het
voordeel van de voorzieningen) door het recupereren van de minderuitgaven, die vrijkomen in de
bedragen aanvullende financiering.
2. Betaalmoment afrekening derde luik (recht periode 1 juli 2018 tot 31 december 2018) en
overbruggingstoelage.
De hervorming van de reglementering rond het derde luik voorziet dat (het saldo van) de
overbruggingstoelage in december 2019 wordt uitbetaald en de afrekening derde luik (recht periode 1 juli
2018 tot 31 december 2018) in januari 2020.
Bij de vaststelling van die rechten moet er rekening gehouden worden met de gefactureerde dagen in de
periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019.
Aangezien die gefactureerde dagen voor alle voorzieningen nog niet gekend zijn omwille van de
vertraging in de digitale maandfacturatie, is het onmogelijk om de betalingen te verrichten op de
voorziene tijdstippen in de reglementering.
Zorg en Gezondheid heeft bijgevolg aan de minister een ontwerp van besluit overgemaakt, waarin de
betaalmomenten in de reglementering worden gewijzigd naar eind september 2020.
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We informeren u verder zodra de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit heeft goedgekeurd.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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