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Leegstandsdagen meedelen in het eLoket
Invoeren leegstandsdagen 1/7/2020 – 31/7/2020
Mogelijkheid tot aanvullen leegstandsdagen 1/5/2020-30/6/2020

Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Met onze brief van 30 april 2020 deelden we u mee dat u in toepassing van de
financiële maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf, die de Vlaamse Regering besliste op 24 april 20201, leegstandsdagen
kan meedelen aan het agentschap. Het agentschap voorziet vervolgens een
compensatie.
De leegstandsdagen voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020
konden worden meegedeeld tot en met 15 mei 2020. De uitbetaling daarvan vond
plaats op 2 juni 2020.
De leegstandsdagen voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020
konden worden meegedeeld tot en met 12 juli 2020. Tegelijk werd het formulier
voor het doorgeven van de leegstandsdagen voor de periode van 13 maart 2020
tot en met 30 april 2020 opnieuw opengesteld zodat eventuele aanpassingen
voor deze periode konden worden doorgegeven.

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de
centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis
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De compensaties voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020, verrekend met eventuele
aanpassingen voor de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 april 2020 werden uitbetaald op 31 juli
2020.
In deze brief lichten we de volgende indieningsfase en enkele aandachtspunten toe.

1. INVOEREN LEEGSTANDSDAGEN 1/7/2020 – 31/7/2020
Indieningsperiode
Vanaf vandaag tot en met 31 augustus 2020 kan u op het eLoket van Zorg en Gezondheid het aantal
leegstandsdagen meedelen voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020. Hiervoor werd het
formulier “Leegstandsdagen Covid-19: 01/07/2020 - 31/07/2020” beschikbaar gesteld.

Welke gegevens kan ik meedelen
U kan opnieuw de volgende leegstandsdagen meedelen:
- leegstandsdagen omwille van overlijden of beëindiging van de schriftelijke opnameovereenkomst;
- en leegstandsdagen omwille van tijdelijke afwezigheid.
U deelt in het formulier “Leegstandsdagen Covid-19: 01/07/2020 - 31/07/2020” enkel de gegevens mee voor
de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 juli 2020.

Hoe indienen en aandachtspunten
De gegevens die u indient worden gebruikt voor het berekenen van de compenserende subsidie. U kan
het formulier dan ook terugvinden onder het luik “subsidies” in het eloket van het woonzorgcentrum. Het
formulier is beschikbaar tot en met 31 augustus 2020. Nadien kunnen er geen gegevens meer worden
meegedeeld.
Aandachtspunten:
 Alle woonzorgcentra (al dan niet met centrum voor kortverblijf) worden verzocht dit formulier in
te vullen, ook indien er geen leegstand was in de betreffende voorziening. Dit is het enige
indieningsmoment voor de periode van 1/7/2020 tot en met 31/7/2020. Er worden na 31 augustus
geen bijkomende aanvullingen meer verwerkt.


U geeft zowel de leegstandsdagen voor het woonzorgcentrum als die voor het centrum voor
kortverblijf door in het e-loketformulier voor het woonzorgcentrum. Er is geen apart formulier
beschikbaar voor de leegstandsdagen in centra voor kortverblijf.
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De situatie op 12 maart 2020 is het referentieaantal. De regeling voorziet in een compensatie voor
bijkomend leegstaande capaciteit vanaf 13 maart 2020. Capaciteit die leegstond op 12 maart is
geen leegstand ten gevolge van COVID-19. U telt de capaciteit die al leegstond vóór 13 maart 2020
dus niet mee in de leegstaande capaciteit die u vanaf 13 maart 2020 meedeelt. U moet ook nieuwe
opnames boven deze capaciteit niet in mindering brengen. Zie hiervoor ook punt 3,
“Verduidelijking berekenen leegstandsdagen”.



Let erop dat u het dossier niet enkel heeft bewaard maar ook effectief heeft ingediend.

2. HEROPENING DOSSIER LEEGSTANDSDAGEN 1/5/2020 – 30/6/2020
Indieningsperiode
Eveneens vanaf vandaag tot en met 31 augustus 2020 zetten we voor alle voorzieningen het formulier
“Leegstandsdagen Covid-19: 1/5/2020 - 30/06/2020” opnieuw open. Dit formulier werd uiterlijk op 12 juli
2020 ingediend.

Waarom een heropening van dit eerder ingediende dossier?
Enkele voorzieningen vonden in volle COVID-19-crisis niet de tijd om de gegevens mee te delen of gaven
aan dat er een foutief cijfer werd doorgegeven. Zij krijgen hierbij uitzonderlijk de mogelijkheid om de
ingediende gegevens aan te vullen of te corrigeren.

Hoe pas ik de gegevens voor de periode 1/5/2020 – 30/6/2020 aan?
Het formulier “Leegstandsdagen Covid-19: 1/05/2020 - 30/06/2020” werd terug geopend zoals u het heeft
ingediend. Dat betekent dat het aantal leegstandsdagen dat u meedeelde nog steeds in de invoervelden
staat ingevuld.
Indien u geen aanpassingen wil aanbrengen aan deze cijfers verzoeken we u het formulier ongewijzigd
terug in te dienen.
Indien u de gegevens wil aanpassen, corrigeert u het eerder ingediende aantal in het invoerveld en dient
u het dossier opnieuw in. U kan het aantal zowel in positief als negatief bijstellen.
De aandachtspunten, geldig onder punt 1 van deze brief, zijn ook hier van toepassing.
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Hierna herhalen we nog een aantal aandachtspunten, zoals ook meegegeven met onze brief van 1 juli
2020.

3. VERDUIDELIJKING BEREKENEN LEEGSTANDSDAGEN
Zoals eerder meegedeeld voorziet de maatregel in een compensatie van de bijkomende leegstandsdagen
vanaf 13 maart 2020.
Voor de compensatie voor “leegstandsdagen voor overlijden en einde schriftelijke opnameovereenkomst”
betekent dit dat we eerst kijken naar het aantal aanwezige en tijdelijk afwezige gebruikers op 12 maart
2020. Dit is het ‘referentieaantal 12/3’. Er wordt een compensatie voorzien voor de leegstand binnen dit
referentieaantal.
Elke bijkomend leegstaande woongelegenheid ten gevolge van overlijden of einde opnameovereenkomst,
kan u dus - voor elke dag dat deze leegstaat - tellen en meedelen aan het agentschap.
Zoals eerder ook aangegeven moet u echter ook nieuwe opnames (negatief) in rekening brengen en
verrekenen op de leegstandsdagen.
Wanneer een nieuwe bewoner wordt opgenomen, verdwijnt immers ook een eenheid bijkomende
leegstand en mag u dus deze bijkomend leegstaande woongelegenheid niet meer tellen. Het (negatief)
verrekenen van deze nieuwe opnames moet u echter maar doen tot en met het opgenomen aantal
bewoners opnieuw gelijk is aan het referentieaantal. Nieuwe opnames bovenop het referentieaantal 12/3
moet u niet in mindering brengen op het totale aantal leegstandsdagen.
Indien de opgenomen capaciteit in uw voorziening op een bepaald moment terug zakt onder het
referentieaantal op 12/3 kan u vervolgens terug leegstandsdagen tellen.
We verduidelijken dit met een kort voorbeeld.
Uw voorziening telde op 12 maart 90 bewoners (aanwezige + tijdelijk afwezige bewoners) binnen een
erkenning van 100 woongelegenheden.
Het aantal van 90 bewoners is het referentieaantal waarbinnen we alle nieuwe leegstanden of opnames
tellen.
Uw voorziening wordt vervolgens vanaf 13 maart geconfronteerd met een aantal overlijdens waardoor
uw voorziening op een bepaald moment 88 bewoners telt. U kan voor elke leegstand onder 90 bewoners
(in dit geval 2) leegstandsdagen tellen voor elke dag dat de betreffende woongelegenheden wegens
overlijden of einde opnameovereenkomst, leeg staan.
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Neemt u echter vervolgens opnieuw bewoners op, dan moet u deze in mindering brengen van de
leegstand. De leegstand wordt immers terug ingevuld. U vermindert de leegstandsdagen bij nieuwe
opnames zo tot en met het moment dat u de 90e bewoner opneemt (= referentieaantal 12/3). Na de
opname van de 90e bewoner kan er immers geen leegstand meer geteld worden. Uw voorziening bereikt
immers terug het opgenomen aantal bewoners op 12/3.
Uw voorziening neemt vervolgens ook een 91e bewoner op. Voor de dagen dat u 91 bewoners telt, moet u
ook deze ene bewoner (bovenop het referentieaantal 12/3) niet ook nog bijkomend in mindering brengen
op de leegstandsdagen.
Pas wanneer uw voorziening vervolgens terug minder dan 90 bewoners telt, kan u opnieuw
leegstandsdagen tellen. Indien u vervolgens op een bepaald moment opnieuw 90 bewoners of meer telt,
kan u geen leegstandsdagen meer tellen, enzoverder.

4. VUISTREGELS, VEELGESTELDE VRAGEN EN VOORBEELDEN
Vuistregels
Wat is een leegstandsdag in kader van de compenserende financiering tijdens de Covid-19-periode:
 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 van het einde van een opnameovereenkomst waarvan
het einde aanvang nam op of na 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.
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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” op onze website voor een eenvoudig voorbeeld met toepassing van de principes.

Hoe berekenen: aanpak
We kunnen u twee methodes aanreiken om de leegstandsdagen te berekenen. U bent uiteraard vrij nog
een andere methodiek toe te passen, mits het in acht nemen van bovenstaande vuistregels.
In het “voorbeeld 2” op onze website 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 over
de periode van 1/5 tot en met 30/6 of de periode van 1/7/2020 tot en met 31/7/2020. Het referentieaantal
blijft steeds dit van 12/3.

Veelgestelde vragen
Op onze website kunt u het document terugvinden met de veelgestelde vragen.

Met vriendelijke groeten,
Voor de administrateur-generaal,

Tom De Boeck
Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg

pagina 6 van 6

