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Extra personeelsinzet 13/3/2020 - 30/9/2020 meedelen in het eLoket
Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Met onze brief van 23 juli 2020 deelden we u mee dat u, in toepassing van de
financiële maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf1, de extra personeelsinzet tijdens de periode 13 maart 2020 tot en
met 30 september 2020 via het eLoket kan meedelen aan het agentschap. Het
agentschap voorziet vervolgens een compensatie.
U kan deze gegevens vanaf vandaag tot en met 19 oktober 2020 via het eLoket
meedelen.
Het agentschap zal, na verwerking van de bezorgde gegevens, de betaling ten
laatste eind november uitvoeren.

Indieningsperiode
Vanaf vandaag tot en met 19 oktober kan u op het eLoket van Zorg en
Gezondheid de extra personeelsinzet meedelen voor de periode van 13 maart

1 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
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2020 tot en met 30 september 2020. Hiervoor werd het formulier “Extra personeelsinzet Covid-19:
13/03/2020 – 30/09/2020” beschikbaar gesteld.
Het formulier is beschikbaar tot en met 19 oktober 2020. Nadien wordt het formulier afgesloten en
kunnen er geen gegevens meer worden meegedeeld. Let erop dat u het dossier in het eLoket niet enkel
heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.

Welke extra personeelsinzet komt in aanmerking?
De prestaties van de personeelsleden die u extra, bovenop het personeel dat reeds in dienst was, heeft
ingezet, komen in aanmerking. Het gaat hier dus enkel over personeel dat extra werd ingezet naar
aanleiding van de COVID-19-crisis vanaf 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020. .
Concreet gaat het om:
- de inzet van zelfstandige thuisverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een
dienst voor thuisverpleging en ziekenhuisverpleegkundigen;
- nieuwe aanwervingen of contractuitbreidingen van loontrekkend of statutair
ondersteuningspersoneel, zorgkundigen, paramedici en verpleegkundigen;
- extra personeelsinzet via een erkende interimonderneming van ondersteuningspersoneel,
zorgkundigen, paramedici en verpleegkundigen;
- extra inzet van jobstudenten als zorgkundige of ondersteuningspersoneel.
Er is geen vergoeding voorzien voor de extra inzet van personeel uit het middenkader. Met
ondersteuningspersoneel bedoelen we het personeel dat tewerkgesteld is in de schoonmaakdienst, de
logistieke dienst en de keuken, en het personeel voor de begeleiding van wonen en leven.
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.

Keuze Raas of eLoket
Tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 komen prestaties van
contractuitbreidingen en nieuwe aanwervingen van zorgpersoneel, alsook uitzonderlijk interimarbeid, in
aanmerking voor een financiering via de basistegemoetkoming voor zorg.
U kan voor de extra prestaties tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 echter
ook kiezen voor een vergoeding per uur. U dient de gegevens dan mee te delen via het eLoket.
Indien u voor een vergoeding per uur kiest, komen deze prestaties uiteraard niet meer in aanmerking
voor een financiering via de basistegemoetkoming voor zorg. U mag deze uren dan niet doorgeven in
Raas. Omgekeerd kan u voor prestaties die u opgeeft in Raas geen vergoeding via het eLoket vragen.
Dubbele financiering is immers uitgesloten.

pagina 2 van 4

Welke vergoeding is er voorzien bij het meedelen van de prestaties via het eLoket?
Voor de inzet van zelfstandige thuisverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een
dienst voor thuisverpleging, ziekenhuisverpleegkundigen en extra personeel via contractuitbreiding,
nieuwe aanwerving of interim arbeid, 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.
Voor de inzet van jobstudenten worden in het besluit de volgende vergoedingen voorzien:
- jobstudent ondersteuningspersoneel: 17,18 euro per uur;
- jobstudent met visum zorgkundige: 21,71 euro per uur;
De 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 prestaties van verpleegkundigen worden tot en met 31 juli
2020 evenwel zonder beperking vergoed aan 47,25 euro per uur.

Welke gegevens moet ik meedelen?
Contractuitbreidingen of nieuwe aanwervingen van loontrekkend of statutair personeel
1° de naam van het personeelslid;
2° het rijksregisternummer van het personeelslid;
3° de functie van het personeelslid;
4° de begindatum van de contractuitbreiding of van de nieuwe aanwerving;
5° de gepresteerde uren van het personeelslid tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30
september 2020.
Zelfstandig thuisverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een dienst voor
thuisverpleging en ziekenhuisverpleegkundigen
1° de naam van de verpleegkundige;
2° het rijksregisternummer van de personen, vermeld in punt 1°;
3° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 13 maart 2020 tot
en met 31 juli 2020;
4° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 1 augustus 2020
tot en met 30 september 2020;
5° indien van toepassing, het statuut of de oorspronkelijke werkgever van de persoon, vermeld in
punt 1°.
Interimverpleegkundigen
1° de naam van de verpleegkundige;
2° het rijksregisternummer van de persoon, vermeld in punt 1°;
3° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 13 maart 2020 tot
en met 31 juli 2020;
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4° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 1 augustus 2020
tot en met 30 september 2020;
5° de interimonderneming.
Interimzorgkundigen, interimreactiveringspersoneel & interimondersteuningspersoneel
1° de naam van de zorgkundige, het reactiveringspersoneel of het ondersteuningspersoneel;
2° het rijksregisternummer van de personen, vermeld in punt 1°;
3° de functie van de personen, vermeld in punt 1°;
4° de interimonderneming;
Jobstudenten zorgkundige of ondersteuningspersoneel
1° de naam van de jobstudent;
2° het rijksregisternummer van de jobstudent;
3° de functie van de jobstudent;
4° de begindatum van de aanwerving van de jobstudent;
5° de gepresteerde uren van de jobstudent tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30
september 2020.

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.

Betaling
Na verwerking van de gegevens zal het agentschap de vergoeding voor de extra inzet van personeel tegen
eind november uitvoeren.
Ik wil u en uw medewerkers bedanken voor de goede medewerking en opvolging en de aanhoudende
inspanningen die jullie als zorgorganisatie leveren.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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