Overzicht specifieke artikels VSB van toepassing op woonzorgcentra, centra
voor kortverblijf en centra voor dagverzorging
Art. 508. De minister bepaalt welke kostprijselementen minimaal deel moeten uitmaken van de
dagprijs en dus niet afzonderlijk mogen worden gefactureerd.
De minister bepaalt eveneens:
1° voor welke extra diensten en leveringen er een extra vergoeding aangerekend kan worden en, in
voorkomend geval, onder welke voorwaarden die aangerekend mag worden;
2° welke uitgaven als voorschotten ten gunste van derden beschouwd moeten worden.
Voorschotten ten gunste van derden moeten gerechtvaardigd kunnen worden door een bewijsstuk.

Art. 509. Extra vergoedingen moeten in de schriftelijke opnameovereenkomst met de bewoner
uitdrukkelijk vermeld worden en behoren niet tot de minimale kostprijselementen van de dagprijs.
De initiatiefnemer van het woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of centrum voor
dagverzorging moet op eenvoudig verzoek de bewijsstukken kunnen voorleggen die die uitgaven
rechtvaardigen. De extra vergoeding mag alleen tegen marktconforme prijzen aangerekend worden.
De extra vergoeding is gebaseerd op een reële aantoonbare kostenberekening.

Art. 509/1. §1. De dagprijzen en extra vergoedingen die in het woonzorgcentrum of centrum voor
kortverblijf worden gehanteerd, alsook de regeling van de voorschotten ten gunste van derden,
worden duidelijk geafficheerd op een centrale plaats die toegankelijk is voor alle bewoners,
bezoekers en personeelsleden en wordt vermeld in een onthaalbrochure of op de website van de
zorgvoorziening.
§2. Bij afwezigheid van de bewoner worden de door hem niet-gebruikte diensten en leveringen in
mindering gebracht op de factuur en dit met een dagbedrag dat minstens 10% van de laagste
dagprijs in het woonzorgcentrum bedraagt, exclusief de kortingen die op de dagprijs toegepast
worden. De terugbetaling gaat in vanaf de eerste volledige dag dat een bewoner afwezig is.
§3. De zorgvoorziening moet kiezen tussen waarborg of borgstelling.
Het bedrag van de waarborgsom, vermeld in het eerste lid, mag niet hoger zijn dan dertigmaal de
dagprijs. Dat bedrag wordt op een geblokkeerde en gepersonaliseerde rekening geplaatst en de
opbrengst ervan is voor de bewoner. Het gereserveerde bedrag wordt alleen gebruikt ter uitvoering
van de bepalingen van de schriftelijke opnameovereenkomst of om een eventuele schadevergoeding
voor opzettelijk veroorzaakte schade te betalen.
Als er geopteerd wordt voor een borgstelling in het kader van artikel 2011 van het Burgerlijk
Wetboek, dan kan dit alleen een kosteloze borgstelling door een privépersoon zijn als vermeld in
artikel 2043bis tot en met 2043octies van het Burgerlijk Wetboek.
§4. De volgende bijkomende voorwaarden gelden voor een opname in een centrum voor
kortverblijf:
1° het bedrag van de waarborgsom mag niet hoger zijn dan zevenmaal de dagprijs;
2° bewoners die alleen tijdens de nacht in het centrum voor kortverblijf worden opgenomen, betalen
een aangepaste verblijfsvergoeding die lager ligt dan de dagprijs voor een aanwezigheid de klok
rond.

Art. 509/2 §1. De dagprijzen en extra vergoedingen die in het centrum voor dagverzorging worden
gehanteerd, alsook de regeling van de voorschotten ten gunste van derden, worden duidelijk
geafficheerd op een centrale plaats die toegankelijk is voor alle personen die gebruik maken van het
centrum voor dagverzorging, bezoekers en personeelsleden en wordt vermeld in een
onthaalbrochure of op de website van de zorgvoorziening.
Het overzicht van de dagprijzen voor een volledige en een halve dag, eventueel opgesplitst per
kostensoort, en van de aangerekende extra vergoedingen die in het centrum voor dagverzorging
worden gehanteerd, is beschikbaar in het centrum en wordt op eenvoudig verzoek aan het
agentschap bezorgd.
§2. Voor het centrum voor dagverzorging geldt dat elk oproepsysteem inbegrepen is in de dagprijs.
Als er zowel een vast oproepsysteem als een draagbaar oproepsysteem is, zijn beide inbegrepen in
de dagprijs.
Personen die gebruik maken van een centrum voor dagverzorging aan wie alleen tijdens de nacht in
het centrum voor dagverzorging zorg en ondersteuning worden verstrekt, betalen een aangepaste
dagprijs die lager is dan de dagprijs in een centrum voor kortverblijf, een centrum voor herstelverblijf
of een centrum voor dagverzorging.
§3. Voor afwezigheden die uiterlijk de dag voordien worden gemeld, en voor perioden van opname
in een ziekenhuis, een centrum voor herstelverblijf of in een centrum voor kortverblijf, mogen door
de centra voor dagverzorging geen dagprijs of extra vergoedingen gefactureerd worden.
Voor afwezigheden die uiterlijk 48 uur voordien worden gemeld, en voor perioden van opname in
een ziekenhuis, een centrum voor herstelverblijf of een centrum voor kortverblijf mag door het
centrum voor dagverzorging geen annulatievergoeding gefactureerd worden. Evenmin mogen een
dagprijs en extra vergoedingen worden aangerekend vanaf de dag die volgt op het overlijden van de
gebruiker.
Een reservatievergoeding kan niet worden aangerekend.
§4. Het centrum voor dagverzorging kan aan de gebruiker geen waarborgsom vragen.

Art. 510. De diensten, producten en premies die vergoed worden door de tegemoetkoming voor
zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of centrum voor dagverzorging kunnen geen
onderdeel zijn in de dagprijs van de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en
dagverzorgingscentra en kunnen geen aanleiding geven tot een extra vergoeding of voorschot ten
gunste van derden.
Medische, verpleegkundige, verzorgende, paramedische en kinesitherapeutische activiteiten die
voorzien zijn in de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf of
centrum voor dagverzorging kunnen voor het bedrag dat niet gedekt wordt door die
tegemoetkoming, onderdeel zijn van de dagprijs.

Art. 510/1. Als wordt vastgesteld dat de zorgvoorziening ten onrechte bepaalde kosten aanrekent,
herziet de zorgvoorziening alle facturen tot minimaal een jaar voorafgaand aan de vaststelling en
stort de eventueel ten onrechte aangerekende bedragen terug. De zorgvoorziening brengt het
agentschap op de hoogte van het resultaat van de voormelde herziening en levert het bewijs dat de
eventueel ten onrechte aangerekende bedragen zijn teruggestort.

Art. 521. §1. De woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging
factureren de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of
een centrum voor dagverzorging aan de zorgkas waarbij de gebruiker, die recht heeft op een
tegemoetkoming, is aangesloten. De facturatie door die zorgvoorzieningen gebeurt op maandelijkse
basis en per zorgkas, via een digitale applicatie.
Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging die geen gebruik maken van
een digitale applicatie als vermeld in het eerste lid, kunnen niet factureren aan de zorgkassen. Artikel
531 tot en met 534 zijn van toepassing in het kader van de facturatie door de woonzorgcentra, de
centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging.
§2. De zorgvoorziening maakt, voor de facturatie, vermeld in paragraaf 1, maandelijks een digitale
individuele kostennota op per gebruiker en per zorgkas.
De digitale individuele kostennota bevat al de volgende rubrieken:
1° de gegevens van de gebruiker;
2° de gegevens van de zorgvoorziening;
3° de gegevens van de zorgkas;
4° een overzicht van de verblijfsduur;
5° een overzicht van de aangerekende dagprijs;
6° een overzicht van de toegestane kortingen op de dagprijs;
7° een overzicht van de aangerekende extra vergoedingen die boven op de dagprijs in rekening zijn
gebracht;
8° in voorkomend geval een overzicht van de voorschotten ten gunste van derden;
9° in voorkomend geval een overzicht van de in mindering gebrachte bedragen voor niet-gebruikte
diensten en leveringen, in het bijzonder bij tijdelijke afwezigheid of bij overlijden;
10° in voorkomend geval een overzicht van de al betaalde bedragen voor de afgelopen
verblijfsperiode en de te betalen bedragen voor de volgende maand;
11° het totale verschuldigde nettobedrag, dat de bewoner of zijn vertegenwoordiger moet betalen;
12° het bedrag van de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor
kortverblijf of centrum voor dagverzorging.
De gegevens, vermeld in het eerste lid, 1°, worden beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor
het opstellen en verwerken van de digitale individuele kostennota.
De minister kan nadere regels bepalen over de structuur en de prestatiecodes van de digitale
kostennota.
§3. Het bedrag van de kostennota's die aan de zorgkassen worden voorgelegd, is verschuldigd zodra
ze zijn ontvangen, onder voorbehoud van latere rechtzettingen.
§4. De maandelijkse individuele kostennota's moeten correct en volledig worden ingevuld, bij
gebreke waarvan ze worden geweigerd en teruggestuurd naar de betreffende zorgvoorziening.
De individuele kostennota's moeten in overeenstemming zijn met de voorwaarden inzake de
toekenning van de gefactureerde tegemoetkomingen, vermeld in het decreet van 18 mei 2018 en in
dit besluit.
De onderdelen van de individuele kostennota die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden,
vermeld in het tweede lid, worden verworpen. Bundels van individuele kostennota's waarvan het
aantal verworpen onderdelen een door de minister bepaald aandeel bereikt, worden in hun geheel
geweigerd.

§5. Individuele kostennota's die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4,
worden ten laatste uitbetaald door de zorgkas binnen een termijn van zes weken vanaf de datum
van de ontvangst van de correct en volledig ingevulde individuele kostennota, met uitzondering van
de onderdelen die niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en
met 4.
§6. Conform artikel 486, § 5, ontvangt een nieuwe zorgvoorziening tijdens het kwartaal van de
erkenning en de twee daarop volgende kwartalen een financiële regularisatie van de
tegemoetkoming.
De individuele kostennota's voor de financiële regularisatie, vermeld in het eerste lid, die voldoen
aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4, worden ten laatste uitbetaald door de
zorgkas binnen een termijn van zes weken vanaf de datum van de ontvangst van de correct en
volledig ingevulde individuele kostennota, met uitzondering van de onderdelen die niet in
overeenstemming zijn met de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 tot en met 4.
§7. Ingeval de maandelijkse kostennota's niet zijn betaald binnen een termijn van zes weken na de
ontvangst ervan, is zonder ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd vanaf de eerste dag na
die termijn. De hoegrootheid van die interest stemt overeen met het rentetarief van de
depositofaciliteit van de Europese Centrale Bank die is vastgesteld op de datum dat de
betalingstermijn verstrijkt, verhoogd met 1,75%.
De verwijlinteresten, vermeld in het eerste lid, zijn evenwel niet verschuldigd als de zorgkas de
betaling door overmacht niet heeft kunnen uitvoeren binnen de voorgeschreven termijnen, op
voorwaarde dat de zorgkas voldoende bewijzen aanvoert om het geval van overmacht te staven ten
aanzien van de zorgvoorziening. Bij betwisting beslist het agentschap over het al dan niet bestaan
van overmacht. De personeelsproblemen of de organisatorische problemen van de zorgkas kunnen
niet als gevallen van overmacht worden aanvaard, als die problemen niet voortvloeien uit
uitzonderlijke en onvoorziene omstandigheden.
Als het agentschap verantwoordelijk is voor de laattijdige betaling, dan wordt dit niet aanvaard als
een geval van overmacht, vermeld in het tweede lid. In dat geval is een verwijlinterest verschuldigd
ten laste van het agentschap.
Opdat de verwijlinterest, vermeld in het eerste lid, verschuldigd is in geval van laattijdige betaling
door de zorgkas, zijn de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de dagverzorgingscentra
ertoe gehouden de kostennota's in te dienen voor het einde van de maand na de maand waarop de
individuele kostennota betrekking heeft.

Art. 523. Tweede lid De woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor
dagverzorging mogen op de gebruikersfactuur voor de diensten, de producten en de premies,
vermeld in deel 2, titel 2, geen ander bedrag weergeven dan het bedrag van de tegemoetkoming
voor zorg in een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf of een centrum voor
dagverzorging, zoals meegedeeld door het agentschap conform artikel 454, derde lid, en artikel 456,
§ 2, derde lid.

Art. 524. De eventuele terbeschikkingstelling van rolstoelen (manuele standaardrolstoelen),
krukken of loophulpmiddelen (looprekken voor volwassenen met vier vaste steunen en met twee

vaste steunen en twee wielen zonder zit) voor personen die zich moeilijk autonoom kunnen
verplaatsen, kan niet afzonderlijk worden aangerekend aan de gebruiker.

Art. 525. De woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf en de centra voor dagverzorging maken op
het einde van elke maand per gebruiker een gebruikersfactuur op. Een exemplaar van de
gebruikersfactuur wordt bezorgd aan de gebruiker of elke natuurlijke of rechtspersoon die geheel of
gedeeltelijk belast is met de betaling van de maandelijkse gebruikersfactuur.
In afwijking van het eerste lid wordt voor een bewoner van een centrum voor kortverblijf de factuur
opgemaakt bij het einde van het verblijf of, als het verblijf langer dan een maand duurt, telkens op
het einde van de maand. Het is niet toegestaan om een voorschot aan te rekenen.

Art. 526. De gebruikersfactuur, vermeld in artikel 525, bevat de volgende rubrieken waarbij de
aangerekende eenheden, bedragen en overige informatie op de gebruikersfactuur volledig
overeenstemmen met de informatie in de digitale kostennota, vermeld in artikel 521:
1° de gegevens van de bewoner of de persoon die gebruik maakt van het centrum voor
dagverzorging;
2° de gegevens van de zorgvoorziening;
3° in voorkomend geval, de gegevens van de zorgkas;
4° een overzicht van de verblijfsduur, met vermelding van het aantal dagen dat de persoon in de
zorgvoorziening verbleven heeft, met opgave van de begin- en einddatum van het verblijf waarop de
factuur betrekking heeft;
5° een overzicht van de aangerekende dagprijs;
6° de toegestane kortingen op de dagprijs;
7° een overzicht van de aangerekende extra vergoedingen die boven op de dagprijs in rekening zijn
gebracht met vermelding van de aard, het aantal en het bedrag;
8° eventuele voorschotten ten gunste van derden, die worden gerechtvaardigd door bijgevoegde
bewijsstukken;
9° in voorkomend geval, de in mindering gebrachte bedragen voor niet-gebruikte diensten en
leveringen, in het bijzonder bij tijdelijke afwezigheid of bij overlijden;
10° in voorkomend geval, de al betaalde bedragen voor de afgelopen verblijfsperiode en de te
betalen bedragen voor de volgende maand;
11° het totale verschuldigde nettobedrag, dat de bewoner of de persoon die gebruik maakt van het
centrum voor dagverzorging of zijn vertegenwoordiger moet betalen;
12° het bedrag van de tegemoetkoming voor zorg in een woonzorgcentrum, centrum voor
kortverblijf of centrum voor dagverzorging.
De gegevens, vermeld in het eerste lid, 1°, worden beperkt tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor
het opstellen en verwerken van de gebruikersfactuur.
De gebruikersfactuur, vermeld in artikel 525, stemt overeen met de schriftelijke
opnameovereenkomst, vermeld in bijlage 7, 8 en 11 van het besluit van 28 juni 2019.
De minister kan bepalen welke aanvullende elementen de gebruikersfactuur moet bevatten en kan
een model van gebruikersfactuur opleggen.

Art. 526/1. Centra voor dagverzorging kunnen de eerste factuur pas opmaken op het einde van de
maand waarin de gebruiker voor het eerst gebruik maakt van de zorg en ondersteuning in het
centrum. De prestaties worden altijd achteraf verrekend. Het is niet toegestaan een voorschot aan te
rekenen voor de maand die volgt.

Art. 527. De woonzorgcentra en centra voor kortverblijf verminderen op de gebruikersfactuur de
dagprijs met de tegemoetkoming in de gesolidariseerde kost van het incontinentiemateriaal. In
voorkomend geval wordt ook het maximaal te verkrijgen subsidiebedrag, verkregen in toepassing
van de infrastructuursubsidie, vermeld in artikel 16 van het besluit van 28 juni 2019, in mindering
gebracht op de dagprijs. Op de gebruikersfactuur worden deze bedragen uitdrukkelijk vermeld als
een onderdeel van de tegemoetkomingen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.
De centra voor dagverzorging verminderen op de gebruikersfactuur de dagprijs met de
tegemoetkoming in de reiskosten centrum voor dagverzorging.
De woonzorgcentra met een bijzondere erkenning voor personen met jongdementie, verminderen
op de gebruikersfactuur van de gebruikers met jongdementie, die verblijven in een entiteit met een
bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie, de dagprijs
met 25 euro als tegemoetkoming voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie.
Op de gebruikersfactuur wordt dat bedrag uitdrukkelijk vermeld als een onderdeel van de
tegemoetkomingen in het kader van de Vlaamse sociale bescherming.

Art. 527/1. De termijn voor het betalen van de maandelijkse factuur van de bewoner of persoon die
gebruik maakt van een centrum voor dagverzorging aan de zorgvoorziening, bedraagt dertig dagen.
Bij niet-betaling of laattijdige betaling van de factuur kunnen interesten worden aangerekend. De
percentages en procedure daarvoor zijn bepaald in de schriftelijke opnameovereenkomst, vermeld in
bijlage 7, 8 en 11 van het besluit van 28 juni 2019.
Bij niet-betaling van de factuur stelt de beheersinstantie de bewoner, de persoon die gebruik maakt
van het centrum voor dagverzorging of zijn vertegenwoordiger in gebreke en leidt deze toe naar een
van de kernactoren van het geïntegreerd breed onthaal voor onderzoek van mogelijkheden tot
financiële ondersteuning en volgt dit op. De procedure en de ontvankelijkheidsvereisten zijn bepaald
in de schriftelijke opnameovereenkomst, vermeld in bijlage 7, 8 en 11 van het besluit van 28 juni
2019. Onder kernactor van het geïntegreerd breed onthaal wordt verstaan: een kernactor als
vermeld in artikel 1, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 betreffende
het lokaal sociaal beleid, vermeld in artikels 2, 9 tot en met 11, 17, 19 en 26 van het decreet van 9
februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid.
Als de facturen gedurende drie maanden niet betaald worden ondanks de verzonden
ingebrekestellingen, en de aantoonbare toeleiding en opvolging, kan de beheersinstantie de
schriftelijke opnameovereenkomst met de bewoner van een woonzorgcentrum of de persoon die
gebruik maakt van het centrum voor dagverzorging beëindigen conform de modaliteiten, vermeld in
bijlage 7 en 11 van het besluit van 28 juni 2019.
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