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Bijkomende informatie opvang tijdelijk beschermde,
niet-zorgbehoevende Oekraïense vluchtelingen in
Vlaamse residentiële ouderenzorgvoorzieningen
Aan de uitbaters en directies van de Vlaamse woonzorgcentra, centra voor kortverblijf,
centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en serviceflatgebouwen

Beste,
In deze communicatie krijgt u meer informatie over:
• de modaliteiten voor de opvang van tijdelijk beschermde, nietzorgbehoevende Oekraïense vluchtelingen in woonzorgcentra;
• de impact op de basistegemoetkoming zorg en de registratie in de
webtoepassing RaaS van Zorg en Gezondheid.
In de Nieuwsflits van 24 maart 2022 verschaften we meer duidelijkheid over
een aantal praktische modaliteiten voor de opvang van Oekraïense
vluchtelingen in Vlaamse residentiële ouderenzorgvoorzieningen.
Op basis van de vragen die ons bereiken, willen we de modaliteiten voor de
opvang in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf voor Oekraïense
vluchtelingen die niet zorgbehoevend zijn, nog verduidelijken.
Een woonzorgcentrum dat Oekraïense vluchtelingen wenst op te vangen, moet
minimaal vijf woongelegenheden vrijstellen voor de opvang van Oekraïense
vluchtelingen die niet zorgbehoevend zijn. Verder stelt de regelgeving dat er

maximaal 10% van het totale aantal woongelegenheden van het
woonzorgcentrum kan gebruikt worden voor personen jonger dan 65 jaar.
Niet-gebruikte woongelegenheden die minstens drie maanden beschikbaar zijn
voor de opvang van Oekraïense niet-zorgbehoevende vluchtelingen, worden
door het Agentschap Zorg en Gezondheid beschouwd als de-facto niet-erkende
capaciteit, en worden niet meegeteld in de toepassing van de 10%-regel, op
voorwaarde dat:
• het gaat om een organisatorisch af te bakenen geheel (een verdieping,
vleugel, gebouw ,…), dus geen capaciteit verspreid of zwevend over de
voorziening;
• de infrastructuur minstens drie maanden beschikbaar is;
• dit door het woonzorgcentrum aan het Agentschap Zorg en Gezondheid
wordt gemeld via ouderenzorg@vlaanderen.be met een korte omschrijving
van de infrastructuur, het aantal woongelegenheden en de beschikbare
periode.
Omdat deze woongelegenheden als niet-erkend beschouwd worden, kan er
voor de personen die in deze tijdelijke niet-erkende woongelegenheden
verblijven, geen basistegemoetkoming zorg gevraagd worden.
Hun aanwezigheid moet dus niet in de webtoepassing RaaS gemeld worden.
De modaliteiten bepaald in de Nieuwsflits van 24 maart 2022 blijven gelden
daar waar niet van de minimale en maximale limieten wordt afgeweken.
Er wordt binnen de Vlaamse Regering verder gewerkt aan afspraken voor de
volgende fase van deze opvangcrisis.
Met vriendelijke groeten,
Afdeling Woonzorg
Agentschap Zorg en Gezondheid
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