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Aanwezigheidsdagen meedelen in het e-Loket
Invoeren aanwezigheidsdagen 1/8/2020 – 31/8/2020

Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 20201 wijzigde een aantal zaken
aan de compensatieregeling voor de verminderde bezetting in uw
woonzorgcentrum naar aanleiding van COVID-19. Met onze brief TFO/2020/13 van
23 juli 2020 deelden we u onder andere mee dat vanaf 1 augustus 2020 tot en
met 31 december de financiële compensatie niet meer gebaseerd is op het aantal
leegstandsdagen in uw voorziening, maar op het aantal aanwezigheids- en
tijdelijke afwezigheidsdagen.
Het agentschap vergelijkt deze effectieve bezetting met de bezetting in de
referentieperiode 2018/2019. Voor het verschil tussen beide wordt een
compensatie voorzien.
Meer informatie over deze aangepaste compensatieregeling vindt u in de
betreffende brief TFO/2020/13 en in de bijlage “uitgebreide toelichting – BVR

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 tot wijziging van het 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, wat betreft de tweede fase van de
maatregelen
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COVID 2” bij deze brief. Aan dezelfde brief werd ook de bijlage “mee te delen gegevens en
indieningsmomenten” toegevoegd dat een overzicht biedt van dit en de toekomstige
indieningsmomenten.
In deze brief lichten we de eerste indieningsfase voor het doorgeven van aanwezigheidsdagen in de
maand augustus en enkele aandachtspunten toe.

1. INVOEREN AANWEZIGHEIDSDAGEN 1/8/2020 – 31/8/2020
Indieningsperiode
Vanaf vandaag tot en met 15 september 2020 kan u via het eLoket van Zorg en Gezondheid de effectieve
bezetting voor uw woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf voor de periode van 1 augustus 2020
tot en met 31 augustus 2020. Hiervoor werd het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK:
01/08/2020 – 31/08/2020” beschikbaar gesteld.

Welke gegevens kan ik meedelen
Als effectieve bezetting deelt u de som van aantal opgenomen én tijdelijk afwezige bewoners in het
woonzorgcentrum én het centrum voor kortverblijf in de periode 01/08/2020 - 31/08/2020 mee.
U telt dus voor elke dag in de betreffende maand het aantal opgenomen bewoners (aanwezige en tijdelijk
afwezige in woonzorgcentrum én centrum voor kortverblijf).
De gegevens van alle dagen in deze maand telt u samen. Vervolgens dient u de gegevens in.
Voorbeeld aantal opgenomen bewoners in de maand:
Datum

Aanwezig

Tijdelijk afwezig

1/8/2020

81

4

2/8/2020

82

3

...

...

...

31/8/2020

80

3

TOTAAL

Som aanwezigen

Som tijdelijk afwezigen

Mee te delen cijfers = som van aanwezigen in woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf
tijdelijk afwezigen in woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf.

+ som van

U deelt in het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 WZC/CVK: 01/08/2020 – 31/08/2020” enkel de
gegevens mee voor de periode van 1 augustus 2020 tot en met 31 augustus 2020.
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Hoe indienen en aandachtspunten
De gegevens die u indient worden gebruikt voor het berekenen van de compenserende subsidie. U kan
het formulier dan ook terugvinden onder het luik “subsidies” in het eloket van het woonzorgcentrum. Het
formulier is beschikbaar tot en met 15 september 2020. Nadien kunnen er geen gegevens meer worden
meegedeeld.
Aandachtspunten:
• Alle woonzorgcentra (al dan niet met centrum voor kortverblijf) worden verzocht dit formulier in
te vullen, ook indien er geen verminderde bezetting was in de betreffende voorziening. Dit is het
enige indieningsmoment voor de periode van 1/8/2020 tot en met 31/8/2020. Er worden na 15
september augustus geen bijkomende aanvullingen meer verwerkt.
•

U geeft het aantal opgenomen en tijdelijk afwezige bewoners voor zowel het woonzorgcentrum
als die voor het centrum voor kortverblijf samengeteld door in het e-loketformulier voor het
woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier beschikbaar voor de leegstandsdagen in centra voor
kortverblijf.

•

Let erop dat u het dossier niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.

2. BETALING
U mag de betaling van de compensatie voor de verminderde bezetting voor de maand augustus 2020,
samen met die voor de maand september 2020 verwachten voor eind november 2020.

3. EERDERE INDIENINGSPERIODES EN BETAALDATA
Hieronder vindt u een overzicht van de eerdere indieningsperiodes en betaaldata van de eerdere
compensaties voor leegstand op basis van de leegstandsdagen.
De leegstandsdagen voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 konden worden
meegedeeld tot en met 15 mei 2020. De uitbetaling daarvan vond plaats op 2 juni 2020.
De leegstandsdagen voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 konden worden meegedeeld
tot en met 12 juli 2020. Tegelijk werd het formulier voor het doorgeven van de leegstandsdagen voor de
periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 opnieuw opengesteld zodat eventuele aanpassingen
voor deze periode konden worden doorgegeven.
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De compensaties voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020, verrekend met eventuele
aanpassingen voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 werden uitbetaald op 31 juli
2020.
Vanaf 10 tot en met 31 augustus 2020 konden de leegstandsdagen voor de periode 1/7/2020 tot en met
31/7/2020 worden ingevoerd en kon u nog eventuele aanpassingen voor de periode 1/5/2020 tot en met
30/6/2020 doorgeven.
Deze gegevens worden momenteel verwerkt met het oog op de berekening van de compensaties. Deze
zullen zo snel mogelijk worden uitbetaald.

4. INFO
Een uitgebreide toelichting van de compensatiemaatregelen naar aanleiding van COVID-19 vindt u in de
onze verschillende brieven op deze pagina. Overige concrete vragen worden beantwoord in
onze veelgestelde vragen.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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