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Aanwezigheidsdagen centra voor dagverzorging meedelen in het eLoket
Invoeren aanwezigheidsdagen 1/9/2020-30/9/2020

Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Met onze brieven van 23 juli 2020 en 10 augustus 20201 deelden we u mee dat u,
in toepassing van de financiële maatregelen ter ondersteuning van de
woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de
centra voor dagopvang2, de aanwezigheidsdagen vanaf 25 mei 2020 binnen u
centrum voor dagverzorging dient mee te delen aan het agentschap. Het
agentschap voorziet vervolgens een compensatie.
U gaf reeds de aanwezigheidsdagen voor uw centrum voor dagverzorging voor
de periodes van 25 mei 2020 tot en met 31 juli 2020 en van 1 augustus 2020 tot
en met 31 augustus 2020 door. Vanaf 1 oktober 2020 kunt u ook de
aanwezigheidsdagen voor de periode van 1 tot en met 30 september 2020
doorgeven via het e-loket.

U vindt deze brieven met als kenmerk TFO/2020/13 en TFO/2020/15, samen met de bijlagen, terug op https://www.zorg-engezondheid.be/brieven-over-financiering-ouderenzorg
2 Besluit van de Vlaamse Regering 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
1
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1. INVOEREN AANWEZIGHEIDSDAGEN 1/9/2020 – 30/9/2020
Indieningsperiode
Vanaf 1 oktober tot en met 15 oktober 2020 kan u op het eLoket van Zorg en Gezondheid het aantal
aanwezigheidsdagen meedelen voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.
Hiervoor werd het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 centrum voor dagverzorging: 01/09/2020 30/09/2020” beschikbaar gesteld.

Welke gegevens kan ik meedelen
Aanwezigheidsdagen
U geeft, net zoals voor de voorgaande periodes, het totaal aantal aanwezigheidsdagen door voor alle
gebruikers van uw centrum voor dagverzorging voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30
september 2020, opgesplitst per afhankelijkheidscategorie O, A, F, Fd, D en/of Fp.
Vanaf september dient u bijkomend ook het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging effectief
geopend was in de betreffende periode door te geven.
Ingeval van sluiting om dienst te doen als cohortafdeling
Indien uw centrum voor dagverzorging tijdens de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september
2020 gesloten was om dienst te doen als cohortafdeling, geeft u door hoeveel dagen uw centrum voor
dagverzorging in deze periode om die reden gesloten was.
Let wel, enkel de sluitingsdagen om dienst te doen als cohortafdeling kunnen hier worden doorgegeven,
niet de dagen dat het centrum voor dagverzorging om andere redenen gesloten was.
Bij het bepalen van het aantal sluitingsdagen omwille van cohortzorg houdt u rekening met het normale
openingsregime van uw centrum voor dagverzorging. Indien uw centrum voor dagverzorging normaal 5
dagen per week geopend is, en uw voorziening was bijvoorbeeld de hele maand september gesloten om
dienst te doen als cohortafdeling, houdt u rekening met 22 sluitingsdagen.
Van zodra u een aantal dagen invult dat uw centrum voor dagverzorging gesloten was om dienst te doen
als cohortafdeling, verschijnt de vraag om al dan niet te bevestigen dat de medewerkers werkzaam in het
centrum voor dagverzorging, gedurende de periode van sluiting tussen 01/09/2020 en 30/09/2020, hun
vastgestelde arbeidstijd verder ingezet hebben in de cohortafdeling of in een door hun werkgever
bepaalde alternatieve arbeid in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van
het gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid. Dit is immers een voorwaarde om in aanmerking
te komen voor de compensatie omwille van het niet kunnen factureren van de basistegemoetkoming
voor zorg tijdens de sluitingsperiode.
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Verder dient u in dit geval ook aan te geven waar dit personeel werd tewerkgesteld. U hebt hierbij 3
opties: ofwel binnen een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, ofwel binnen de cohortafdeling,
ofwel een andere zorgvorm. Mogelijks was het personeel binnen meerdere woonzorgcentra, centra voor
kortverblijf, de cohortafdeling of andere zorgvormen tewerkgesteld en duidt u dit ook zo aan. Naast het
soort zorgvorm vult u ook telkens de naam van de voorziening in.

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 centrum voor
dagverzorging. Het formulier is beschikbaar tot en met 15 oktober 2020. Nadien kunnen er geen gegevens
meer worden meegedeeld.
Aandachtspunten:


U deelt in het formulier “Aanwezigheidsdagen Covid-19 CDV: 01/09/2020 – 30/09/2020” enkel de
gegevens mee voor de periode van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020.



Alle centra voor dagverzorging worden verzocht dit formulier in te vullen, ook indien er geen
leegstand was in de betreffende voorziening. Dit is het enige indieningsmoment voor de periode
van 1 september 2020 tot en met 30 september 2020. Er worden na 15 oktober geen bijkomende
aanvullingen meer verwerkt.



Ook opnames van minder dan 6 uur telt u mee als aanwezigheidsdag.



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

2. INVOEREN AANWEZIGHEIDSDAGEN VOLGENDE PERIODES
Ook voor de volgende maanden zal het formulier om de aanwezigheidsdagen door te geven telkens
beschikbaar zijn vanaf de eerste dag van de maand volgend op de betreffende maand tot en met de 15e
van die maand. Dit zijn dus de indieningsmomenten voor de volgende periodes:
-

gegevens voor de maand oktober: mee te delen tussen 1/11 en 15/11
gegevens voor de maand november: mee te delen tussen 1/12 en 15/12
gegevens voor de maand december: mee te delen tussen 1/1/2021 en 15/1/2021

pagina 3 van 4

3. BETALING
Het agentschap zal de betaling van de compensatie voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 juli
2020, voor de maand augustus 2020 en voor de maand september 2020 ten laatste eind november 2020
uitvoeren.
Voor de maanden oktober tot en met december 2020 zal het agentschap de betaling van de compensatie
ten laatste eind februari 2021 uitvoeren.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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