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Opvang Oekraïense oorlogsvluchtelingen 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,
Heel wat mensen uit Oekraïne beslissen om de oorlog te ontvluchten en bereiken
België. Vanuit de verschillende overheden worden heel wat initiatieven opgezet om
deze mensen welkom te heten en verder te helpen. We voelen veel solidariteit vanuit
de Belgische bevolking. Tal van burgerinitiatieven worden opgezet, ook de welzijns-,
zorg- en gezondheidssectoren willen helpen, dat merken we aan alle vragen die ons
bereiken.
In deze brief proberen we duidelijkheid te verschaffen aan de Vlaamse
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van
assistentiewoningen en serviceflatgebouwen over een aantal praktische modaliteiten.
Afhankelijk van de evolutie in Oekraïne en de beleidscoördinatie vanuit de Vlaamse
overheid, kan er nog bijkomende communicatie volgen.
In het algemeen zullen voor de opvang binnen een woonzorgvoorziening volgende
voorwaarden en modaliteiten gelden:
• u meldt de capaciteit die u ter beschikking kan stellen voor tijdelijke huisvesting
van Oekraïense vluchtelingen via de Vlaamse digitale huisvestingstool:
https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting#meld-debeschikbare-opvangplaatsen-in-de-digitale-tool.
Verder is het zinvol om deze capaciteit ook te melden aan uw lokaal bestuur,
gezien het lokaal bestuur verantwoordelijk is voor de toeleiding van de Oekraïense
vluchtelingen naar (duurzame) huisvesting;

•

•
•

•
•

de verantwoordelijke beheersinstantie van de voorziening communiceert duidelijk
en tijdig aan de andere bewoners en hun familieleden over de intentie om
Oekraïense vluchtelingen te huisvesten en de gevolgen hiervan op de organisatie.
Deze communicatie is aantoonbaar;
we gaan uit van solidariteit. In de fase waarin een vluchteling nog geen inkomen
heeft - alvorens een leefloon wordt toegekend of er een arbeidsinkomen is - gaan
we uit van een kosteloze terbeschikkingstelling van de woongelegenheid;
de vluchtelingen kunnen een statuut van tijdelijke bescherming krijgen. Daarmee
kunnen ze zich bij het lokaal bestuur van de verblijfplaats laten inschrijven in het
vreemdelingenregister. Zij hebben recht op toegang tot erkende
zorgvoorzieningen die gefinancierd worden vanuit de Vlaamse sociale
bescherming. Zij hebben geen recht op de zorgbudgetten (10 jaar
verblijfsvoorwaarde);
aan vluchtelingen met kinderen wordt bij voorkeur opvang geboden in een groep
van assistentiewoningen. Bewonerskamers in een woonzorgcentrum komen
hiervoor minder in aanmerking;
omwille van de mogelijke gezondheidsrisico’s, zoals een grotere incidentie van
tuberculose, polio en een lagere vaccinatiegraad in Oekraïne, en de kwetsbaarheid
van de gebruikers/bewoners van ouderenzorgvoorzieningen, moeten de hygiëneen preventiemaatregelen voor COVID-19 strikt gerespecteerd worden.
De kaderrichtlijn COVID-19 voor ouderenzorgvoorzieningen vindt u op de website
van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-en-gezondheid.be/corona-richtlijnenvoor-zorgprofessionals#ouderenzorg.

Wat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in groepen van assistentiewoningen
betreft, moet er voor die personen geen rekening gehouden worden met het
maximum van 25% van het aantal wooneenheden dat bewoond mag worden door
bewoners jonger dan 65 jaar in de groep van assistentiewoningen.
Wat de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf betreft, maken we een onderscheid tussen vluchtelingen die
zorgbehoevend zijn en vluchtelingen die niet zorgbehoevend zijn:
- Oekraïense vluchtelingen die zorgbehoevend zijn, kunnen gehuisvest worden
binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum. Het is belangrijk dat
zij aansluiten bij een zorgkas, zodat er ook voor hen een basistegemoetkoming
zorg kan gefactureerd worden;
- Oekraïense vluchtelingen die niet zorgbehoevend zijn, worden bij voorkeur
niet binnen de erkende capaciteit van een woonzorgcentrum opgevangen,
tenzij er geen alternatief is (te bekijken met het lokaal bestuur). In dat geval
moet het woonzorgcentrum minimaal vijf woongelegenheden vrijstellen voor
de opvang van Oekraïense vluchtelingen. 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.
Enkel binnen deze grenzen (minimaal vijf kamers, maximaal 10% van de

erkende capaciteit) kunnen Oekraïense vluchtelingen jonger dan 65 jaar
opgevangen worden. Het spreekt voor zich dat er voor deze groep (jonger dan
65 jaar en zonder zorgbehoefte) geen basistegemoetkoming zorg kan
gefactureerd worden.
Om alle beschikbare informatie over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land
te centraliseren, hebben de Vlaamse en de federale overheid een informatiewebsite
gelanceerd:
- https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine
- https://info-ukraine.be/nl
De volgende dagen en weken zal de inhoud hiervan verder worden aangevuld.
Daarnaast opende de federale overheid ook een algemeen informatienummer. Het
callcenter is elke dag te bereiken via het nummer 02 488 88 88 van 9.00 tot 17.00 uur.
U kunt ook terecht bij de Vlaamse Infolijn 1700 als contactpunt voor vragen over
Vlaamse maatregelen en initiatieven.
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groeten,
Afdeling Woonzorg
Agentschap Zorg en Gezondheid

