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COVID-19: Subsidie voor de vaccinatie van bewoners en personeel in
woonzorgcentra al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf type 1
Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Met deze brief informeren we u over het besluit van de Vlaamse Regering van
12 maart 2021 tot vaststelling van de regels voor de toekenning van een subsidie
aan de coördinerend en raadgevend arts in woonzorgcentra voor de vaccinatie
van bewoners en een subsidie aan de woonzorgcentra voor de vaccinatie van
personeel.
Dit besluit voorziet enerzijds in een subsidie voor de coördinerend en
raadgevend arts (CRA) voor het coördineren van de vaccinatiemomenten voor
bewoners in woonzorgcentra al dan niet met bijbehorend centrum voor
kortverblijf1 en anderzijds in een subsidie als tussenkomst in de kost voor de
vaccinatie van de personeelsleden in die woonzorgcentra.

Verder in deze tekst omvat de term “woonzorgcentrum” steeds het “woonzorgcentrum, al dan niet met bijbehorend
centrum voor kortverblijf”.
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Vaccinatie bewoners
Het besluit voorziet in een subsidie voor de CRA in het kader van de vaccinatiecampagne.
De coördinerend en raadgevend arts (CRA) heeft een belangrijke coördinerende rol in het kader van de
vaccinatiemomenten in de woonzorgcentra. De CRA ziet bovendien toe op de uitvoering van de
vaccinaties en vaccineert desgevallend ook zelf de bewoners.
Het agentschap zal, in de woonzorgcentra waarvoor uiterlijk op 31 maart 2021 een CRA is geregistreerd in
de RaaS-webtoepassing, de CRA financieren aan 80,34 euro per uur, waarbij er wordt uitgegaan van 20
gevaccineerde bewoners per uur. De subsidie omvat een forfaitaire tegemoetkoming voor zowel het
eerste als het tweede vaccinatiemoment.
Het agentschap zal de subsidie voor de CRA uitbetalen aan het woonzorgcentrum. Het woonzorgcentrum
moet dit bedrag volledig overmaken aan de CRA. Deze financieringstechniek sluit aan bij de reguliere
financiering van de CRA waar het woonzorgcentrum de financiering voor de CRA ontvangt en vervolgens
doorstort.
De CRA kan er vervolgens voor kiezen om het bedrag volledig voor zichzelf te houden of desgevallend te
delen met mogelijke andere artsen die hem/haar ondersteunen in de coördinatie van de
vaccinatiemomenten. Deze subsidie komt bovenop de reguliere financiering van de CRA via het deel F in
de basistegemoetkoming zorg.
Meedelen van de gegevens CRA
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor de bewonersvaccinatie moeten de gegevens van de
coördinerend en raadgevend arts ten laatste op 31 maart 2021 door het woonzorgcentrum geregistreerd
te zijn in de Raas-webtoepassing.
Op p. 27 van de handleiding Raas-webtoepassing kan u terugvinden hoe u deze gegevens kan registreren.
U kan deze handleiding hier terugvinden: https://www.zorg-en-gezondheid.be/handleidingen-over-raas.
Vaccinatie personeel
Naar analogie met de hogervermelde regeling voor de subsidie voor de CRA, voorziet het besluit van 12
maart 2021 ook in een subsidie als compensatie van de kosten voor het woonzorgcentrum voor de
vaccinatie van personeel.
Het agentschap zal aan de woonzorgcentra een subsidie betalen voor de kosten verbonden aan de
vaccinatie van het personeel. De woonzorgcentra hebben immers een meerkost aangezien de vaccinatie
dient te gebeuren onder verantwoordelijkheid van een arts. Het staat de woonzorgcentra vrij om de
vaccinatie zelf te organiseren. Hierbij kunnen ze bijvoorbeeld beroep doen op hun eigen CRA, of op hun
bedrijfsarts. Dit impliceert ook dat de meerkost variabel zal zijn van woonzorgcentrum tot
woonzorgcentrum. Daarom wordt ervoor geopteerd om de logica door te trekken die ook gehanteerd
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wordt voor bewoners en voor de vaccinatie in de vaccinatiecentra: een bedrag van 80,34 euro waarbij er
wordt uitgegaan van 20 gevaccineerde bewoners per uur. Hierbij wordt een vaccinatiegraad van 90% bij
de personeelsleden in rekening gebracht. De subsidie omvat een tegemoetkoming voor zowel het eerste
als het tweede vaccinatiemoment.
Berekening subsidie CRA
De subsidie aan de CRA voor de vaccinatie van de bewoners wordt als volgt berekend:

“Aantal eenheden / 20 vaccinatie per uur * 80,34 euro per uur * 2 vaccinatiemomenten”
Het aantal eenheden wordt bepaald als volgt:
• Voor woonzorgcentra die uiterlijk op 30 september 2020 erkend zijn is het aantal eenheden gelijk
aan het erkend aantal woongelegenheden van het woonzorgcentrum op 1 januari 2021.
• Voor de woonzorgcentra waaraan een eerste erkenning werd verleend tussen 1 oktober 2020 en
31 december 2020 is het “aantal eenheden” gelijk aan het aantal bewoners op 1 januari 2021. Dit
gegeven zal in de nabije toekomst door het agentschap worden opgevraagd bij het
woonzorgcentrum.
• Voor de woonzorgcentra waaraan een eerste erkenning werd verleend tussen 1 januari 2021 en 31
maart 2021 is het “aantal eenheden” gelijk aan het aantal bewoners op het eerste
vaccinatiemoment. Dit gegeven zal in de nabije toekomst door het agentschap worden
opgevraagd bij het woonzorgcentrum.
Berekening subsidie personeelsvaccinatie
De subsidie wordt voor de vaccinatie van het personeel wordt als volgt berekend:

“Aantal eenheden x 90% / 20 vaccinatie per uur * 80,34 euro per uur * 2 vaccinatiemomenten”/
Het aantal eenheden wordt bepaald als volgt:
• Voor woonzorgcentra die uiterlijk op 30 september 2020 erkend zijn is het aantal eenheden gelijk
aan het erkend aantal woongelegenheden van het woonzorgcentrum op 1 januari 2021.
• Voor de woonzorgcentra waaraan een eerste erkenning tussen 1 oktober 2020 en 31 maart 2021 is
het “aantal eenheden” gelijk aan het aantal in het woonzorgcentrum gevaccineerde
personeelsleden op 31 maart 2021. Dit gegeven zal in de nabije toekomst door het agentschap
worden opgevraagd bij het woonzorgcentrum.
Betaling
De subsidie zal voor zowel de vaccinatie van bewoners als het personeel en voor zowel het eerste als
tweede vaccinatiemoment in één gezamenlijke betaling aan het woonzorgcentrum worden betaald. De
betaling zal plaatsvinden uiterlijk op 30 april 2021.
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Geen dubbele financiering – impact op meedelen via e-loket van extra personeelsinzet omwille
van Covid 19
Woonzorgcentra kunnen een vergoeding ontvangen voor de extra inzet van personeel omwille van
Covid19. Meer informatie over deze vergoeding kan u terugvinden in de uitgebreide toelichting bij de
brief TFO/2020/25 van 21 december 2020.
Dubbele financiering is echter uitgesloten. Gegeven dat er een specifieke financiering voor vaccinatie
wordt voorzien, dient u bij het meedelen van de gegevens van de extra personeelsinzet in het e-loket
rekening te houden met het volgende:
vaccinatie bewoners: u kan de extra inzet van artsen in het kader van het vaccinatiemoment niet
meedelen via het e-loket vermits er een financiering van de CRA is voorzien in bovenvermelde
beslissing van de Vlaamse Regering. De CRA kan ervoor kiezen om het bedrag in voorkomend geval te
delen met andere artsen die ondersteuning hebben geboden in de vaccinatieopdrachten;
vaccinatie personeel: u kan de extra inzet van medewerkers, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsarts of
bedrijfsverpleegkundige, niet meedelen in het e-loket gegeven dat het besluit van 12 maart 2021 een
subsidie voorziet in de kosten voor de vaccinatie van het personeel.
Mocht u reeds zulke prestaties in het e-loket hebben ingegeven voor de maand januari of februari, willen
we u vragen om de gegevens aan te passen. U kan desgevallend uw dossier terug laten openzetten door
een mail te sturen aan financieringouderenzorg@vlaanderen.be. U heeft hiervoor tijd tot en met zondag
25 april 2021. De indieningstermijn wordt daarmee verlengd van 15 april naar 25 april 2021.
Vragen
Indien u nog vragen heeft over dit besluit of deze brief, kan u deze via e-mail bezorgen aan
financieringouderenzorg@vlaanderen.be.

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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