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COVID-19 maatregelen woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor
dagverzorging en centra voor dagopvang met effect op bezetting en financiering
Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Op vrijdag 24 april 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit1 goed dat
voorziet in bepaalde financiële maatregelen ter ondersteuning van de
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra
voor dagopvang die door de COVID-19-crisis getroffen worden.
Met deze brief willen we u informeren over de maatregelen die in het besluit
voorzien zijn. In de bijlage bij deze brief zullen we dieper ingaan op elk van deze
maatregelen en hoe u er desgevallend aanspraak kan op maken.
Volgende maatregelen worden voorzien in de COVID-19-periode2.

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter
ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de
centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis.
2 De COVID-19-periode loopt van 13 maart 2020, voor wat betreft de opnamestop in woonzorgcentra en centra
voor kortverblijf, en vanaf 14 maart 2020 voor wat betreft de sluiting van de centra voor dagverzorging en
centra voor dagopvang, tot een door de minister te bepalen datum.
1
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Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf
We voorzien in een compensatie van de leegstandsdagen die sinds 13 maart 2020 zijn ontstaan door de
opnamestop en de COVID-19 crisis, we maken daarbij een onderscheid tussen:
o Leegstandsdagen door overlijden of einde van de schriftelijke opnameovereenkomst in de
COVID-19-periode. Hieronder vallen alle overlijdens, niet enkel deze ten gevolge van COVID-19.
Er wordt voor dit type van leegstandsdagen een compensatie voorzien voor de niet
gefactureerde basistegemoetkoming voor zorg én de gederfde dagprijsinkomsten.
o Leegstandsdagen door tijdelijke afwezigheid in de COVID-19-periode. Er wordt voor dit type
van leegstandsdagen enkel een compensatie voorzien voor de niet gefactureerde
basistegemoetkoming voor zorg. De verminderde dagprijs wordt immers verder aangerekend
aan de gebruiker.
De leegstandsdagen voor de eerste periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 kan u tussen 1 mei
en 15 mei 2020 in het e-loket meedelen. Alle voorzieningen moeten dit formulier bevestigen, ook indien er
geen leegstandsdagen zijn. U geeft zowel de leegstandsdagen voor het woonzorgcentrum als die voor het
centrum voor kortverblijf door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart
formulier beschikbaar voor de leegstandsdagen in centra voor kortverblijf..
De leegstandsdagen voor de tweede periode vanaf 1 mei 2020 vragen we in een tweede fase op.
We voeren voor woonzorgcentra geen controle van de gefactureerde dagen op kwartaalbasis uit zodat
niet-erkende capaciteit kan worden ingezet en u op kwartaalbasis meer dan 100% van uw erkenning kan
factureren. Op jaarbasis blijft dit echter beperkt tot 100%.
Er worden meer mogelijkheden voorzien om de personeelsinzet op peil te houden:
• Medewerkers van gesloten centra voor dagverzorging kunnen tijdens de sluitingsperiode onder
meer ingezet worden in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf.
• Om de verpleegkundige continuïteit te garanderen, kunnen thuisverpleegkundigen,
ziekenhuisverpleegkundigen en interimverpleegkundigen worden ingeschakeld. Hiervoor wordt
een specifieke financiering voorzien.
• Zorgkundigen en reactiveringspersoneel kunnen via een interimonderneming aangeworven
worden. Deze prestaties worden vergoed via de basistegemoetkoming voor zorg.
• Medewerkers uit de ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap,
kinderdagverblijven, bijzondere jeugdhulp, centra voor algemeen welzijnswerk, centra voor
ambulante revalidatie, centra voor geestelijke gezondheidszorg … kunnen in woonzorgcentra en
centra voor kortverblijf worden ingezet.
De modaliteiten over de financiering en hoe u dit desgevallend moet doorgeven, kan u in de bijlage bij
deze brief terugvinden.
Bij het berekenen van de basistegemoetkoming voor zorg voor het facturatiejaar 2021, op basis van de
referentieperiode 1 juli 2019 tot 30 juni 2020, zullen er geen sancties worden toegepast.
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De aanvullende financiering voor 2021 zal niet beïnvloed worden omwille van een personeelsuitval tijdens
de COVID-19-crisis. De controle op de personeelsinzet in de berekening van de aanvullende financiering in
2021 laten we daarom vallen.

Centra voor dagverzorging
Alle centra voor dagverzorging zullen naar aanleiding van de verplichte sluiting sinds 14 maart 2020 een
compensatie voor de gederfde dagprijsinkomsten ontvangen.
Daarnaast ontvangen de centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning een compensatie voor
de gederfde facturaties van de basistegemoetkoming voor zorg. Dit op voorwaarde dat het centrum voor
dagverzorging het personeel tijdens de sluitingsperiode verder tewerkstelt binnen het aanbod dat erkend,
vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid.
Alle centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning moeten tussen 1 mei en 15 mei in het eloket attesteren of ze al dan niet aan deze voorwaarden voldoen.
Bij de afrekening van de werkingssubsidies 2020 in de loop van 2021 zullen de dagen dat het centrum
voor dagverzorging gesloten was, niet worden meegenomen in de berekening en dus bijgevolg niet leiden
tot een beperking van de werkingsmiddelen.

Centra voor dagopvang
Alle centra voor dagopvang ontvangen een compensatie voor de gederfde uurprijsinkomsten.
Bij de afrekening van de werkingssubsidies 2020 in de loop van 2021 zullen de dagen dat het centrum
voor dagopvang gesloten was, niet worden meegenomen in de berekening en dus bijgevolg niet leiden tot
een beperking van de werkingsmiddelen.

Betaling van de compensaties
Het agentschap beoogt de compensaties zo spoedig mogelijk te betalen.
Voor de compensaties voor de woonzorgcentra en de centra voor dagverzorging moeten alle
voorzieningen de daartoe in het e-loket ter beschikking gestelde formulieren invullen. Pas vervolgens kan
het agentschap de compensaties berekenen en uitbetalen.

Instructies als bijlage
Ik spoor u aan om de bijlage bij deze brief grondig te lezen opdat u volledig op de hoogte bent van alle
rechten en plichten die uit het hogervermelde besluit voortvloeien.
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Vragen via mail
Indien u vragen heeft, verzoeken we u nadrukkelijk om deze via e-mail te versturen naar
financieringouderenzorg@vlaanderen.be. Op die manier kunnen we u op de meest vlotte en duidelijke
wijze van een antwoord voorzien.
Tot slot wil ik mijn oprechte dank uitdrukken voor alle inspanningen die uw voorzieningen leveren.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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