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Financiële maatregelen n.a.v. COVID-19 – Veelgestelde vragen
- Verzonden als e-mailbericht op 7 mei 2020 Geachte,
Op vrijdag 1 mei 2020 ontving u van ons de brief “Financiële maatregelen n.a.v.
COVID-19 – toelichting” en de bijbehorende bijlage.
In de afgelopen dagen ontvingen wij verschillende vragen.
Met dit bericht willen we alvast meer duiding geven over enkele vragen die
meermaals zijn gesteld. U vindt hieronder een overzicht van de belangrijkste
vragen en antwoorden. Als bijlage vindt u ook concrete voorbeelden die horen
bij twee van de onderstaande vragen.
Deze vragen en antwoorden, alsook nog enkel minder frequent gestelde vragen,
zullen weldra op onze website worden gepubliceerd. In afwachting vindt u als
bijlage alvast het document dat op de website gepubliceerd zal worden.
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Vragen en antwoorden
Hoe moeten de leegstandsdagen in een woonzorgcentrum en centrum voor kortverblijf worden
berekend?
Wat is een leegstandsdag in kader van de compenserende financiering tijdens de Covid-19-periode:
vuistregels
• U moet de leegstandsdagen opdelen in:
o leegstandsdagen omwille van overlijden of beëindiging van de schriftelijke
opnameovereenkomst;
o leegstandsdagen omwille van tijdelijke afwezigheid.
•

U kan volgende leegstanden meetellen:
o Leegstand ten gevolge van overlijden of einde opnameovereenkomst
▪ Alle leegstand ten gevolge van overlijdens vanaf 13 maart 2020;
▪ Alle leegstand ten gevolge het einde van een opnameovereenkomst waarvan het
einde aanvang nam op 13 maart 2020.
o

Leegstand ten gevolge van tijdelijke afwezigheid:
▪
▪

Alle nieuwe tijdelijke afwezige personen met ingang vanaf 13 maart 2020
Alle bewoners die op 13 maart 2020 al tijdelijk afwezig waren maar men kan de
dagen van leegstand pas beginnen tellen vanaf 13 maart 2020

•

U kan een leegstandsdag pas tellen vanaf:
o de dag volgend op de dag van overlijden of beëindiging van de schriftelijke
opnameovereenkomst;
o de dag volgend op de tijdelijke afwezigheid.

•

U kan een leegstandsdag maar tellen tot en met:
o de dag voorafgaand aan de dag dat een nieuwe bewoner in de voorziening wordt
opgenomen (zie verder voor een voorbeeld);
o de dag voorafgaand aan de dag dat de tijdelijk afwezige bewoner terug in de voorziening
aanwezig is.

Zie ook “voorbeeld 1” als bijlage.
Hoe berekenen: aanpak
We kunnen u twee methodieken suggereren om de leegstandsdagen te berekenen. U bent uiteraard vrij
nog een andere methodiek toe te passen, mits het in acht nemen van bovenstaande vuistregels.
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In de bijlage met als naam “voorbeeld 2” lichten we deze twee methodieken toe. We beperken ons in het
voorbeeld over de periode van 13/3 tot 31/3. Het principe is echter hetzelfde als u dit wil toepassen tot 30
april.

Leegstand: Een bewoner overleed kort voor 13 maart 2020. Mag ik de leegstand ten gevolge van dit
overlijden tellen als een leegstandsdag.
Neen, de regelgeving voorziet in een compensatie voor leegstand ten gevolge van overlijdens vanaf 13 maart
2020. Overlijdens daterend voor 13 maart 2020 tellen bijgevolg niet mee voor de leegstandsdagen.
Wat bij nieuwe opnames waarvan de schriftelijke overeenkomst afgesloten werd voor 13 maart 2020 met
een opnamedatum na 13 maart 2020? Moet ik deze opnames in mindering brengen van het aantal
leegstandsdagen?
Opnames van nieuwe bewoners waarvoor de schriftelijke overeenkomst voor 13 maart 2020 werd
afgesloten met een opnamedatum na 13 maart 2020 moeten niet in mindering worden gebracht om het
aantal leegstandsdagen te bepalen.

Mag er tijdens de COVID-19 periode na overlijden nog een dagprijs aangerekend worden?
Neen, tijdens de COVID-19-periode mag u vanaf de dag na overlijden van een bewoner geen dagprijs
aanrekenen aan de familie of de nabestaanden.
U ontvangt immers vanaf de dag na overlijden een compensatie voor de gederfde dagprijsinkomsten.
Anders dan in normale tijden mag er dus na overlijden geen verminderde dagprijs worden aangerekend
gedurende de termijn waarover de nabestaande beschikken om de kamer te ontruimen. Indien er sinds 13
maart 2020 na overlijden van een bewoner een dagprijs aan de familie of nabestaanden werd
aangerekend, moeten de betaalde bedragen terugbetaald worden.

E-loket
Indien u ten gevolge van deze bijkomende duiding nog aanpassingen wil aanbrengen aan de gegevens die
u mogelijks al meedeelde in het e-loket is dit uiteraard mogelijk.
Indien uw dossier al werd ingediend, kan u via een reactie op deze mail een heropening vragen van het
e-loket dossier.
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