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Financiering ouderenzorg 02 553 35 09 23/07/2020 

financieringouderenzorg@vlaanderen.be   

 
- COVID-19 financiële maatregelen voor woonzorgcentra, centrum voor 

kortverblijf, centrum voor dagverzorging en centrum voor dagopvang  
- Aanpassing maatregelen n.a.v. besluit Vlaamse Regering van 17 juli 2020 
 
Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
Op 24 april 2020 keurde de Vlaamse Regering een eerste besluit1 goed dat de 
financiële maatregelen regelt ter ondersteuning van de woonzorgcentra, centra 
voor kortverblijf, centra voor dagverzorging en centra voor dagopvang die door 
de COVID-19-crisis getroffen werden. Met onze brief van 30 april 20202 
informeerden we u eerder over de eerste reeks aan financiële maatregelen. Deze 
financiële maatregelen zijn van toepassing sinds 13 maart 2020.  
 
Op 17 juli 2020 keurde de Vlaamse Regering een besluit3 goed dat aanpassingen 
aanbrengt aan deze financiële maatregelen. 
 
Met deze brief informeren we u over de krijtlijnen van deze aanpassingen die in 
het besluit van 17 juli 2020 opgenomen zijn. De bepalingen in dit besluit hebben 

 
 
 
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, wat betreft de tweede fase van de 
maatregelen 
2 Brief TFO/2020/06: https://www.zorg-en-gezondheid.be/brieven-over-financiering-ouderenzorg  
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 april 2020 tot wijziging van het 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, wat betreft de tweede fase van de maatregelen 
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een belangrijke impact op de oorspronkelijke maatregelen. Een aantal nieuwe maatregelen worden 
ingevoerd.  
 
Als bijlage bij deze brief vindt u een volledig overzicht van alle maatregelen met een gedetailleerde 
toelichting. We verzoeken u zowel brief als bijlage aandachtig te lezen. 

Woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 

Compensatieregeling 
 
De huidige regeling waarbij er een compensatie wordt toegekend voor de leegstandsdagen wegens 
tijdelijke afwezigheid of wegens overlijden/einde opnameovereenkomst eindigt op 31 juli 2020. U zal in 
augustus nog één maal verzocht worden de leegstandsdagen mee te delen voor de maand juli. 
 
Vanaf 1 augustus 2020 tot en met 31 december 2020 wordt er een nieuwe compensatieregeling voorzien.  
Het agentschap zal vóór de 15e van elke maand in het eLoket het aantal opgenomen (aanwezige + tijdelijk 
afwezige) bewoners in de voorgaande maand opvragen.  
 
Op basis van deze informatie zal het agentschap de effectieve bezetting in de periode van 1 augustus tot 
en met 30 september 2020 en in de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020 telkens 
vergelijken met de bezetting in de referentieperiode 2018/2019.   
 
Bij een verminderde bezetting in de betreffende periode in vergelijking met de referentieperiode 
2018/2019 zal het woonzorgcentrum een compensatie ontvangen voor zowel de basistegemoetkoming 
voor zorg als de dagprijs.  
 
Deze compensatie wordt evenwel begrensd tot maximaal 10% of 20% van de lagere bezetting in 
vergelijking met de bezetting tijdens de referentieperiode 2018/2019. Dit wordt de “te financieren 
verminderde bezetting” genoemd:  

• Voor woonzorgcentra die zwaar getroffen zijn door de Covid-19-crisis wordt de “te financieren 

verminderde bezetting” begrensd tot maximaal 20% van de lagere bezetting.  

• Voor woonzorgcentra die minder zwaar getroffen zijn, wordt de te financieren verminderde 

bezetting begrensd tot maximaal 10% van de lagere bezetting. 

 
De voorziening zal voor de basistegemoetkoming voor zorg een compensatie ontvangen die gebaseerd is  
op de basistegemoetkoming voor zorg op 1 augustus 2020.  
 
Tot en met 30 september 2020 zal de voorziening verder een dagprijscompensatie ontvangen van 90% 
van de gemiddeld gewogen dagprijs op 1 mei 2019, met een maximum van 90% van 70,86 euro.  
Vanaf 1 oktober 2020 is de compensatie voor de dagprijs gelijk aan 40% van de gemiddeld gewogen 
dagprijs op 1 mei 2019, met een maximum van 40% van 70,86 euro.   
 
Vergoeding inzet extra personeel 
 
Met de oorspronkelijke compensatieregeling, vervat in het besluit van 24 april 2020, werd al voorzien in 
de mogelijkheid tot het inschakelen van: zelfstandig thuisverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen in 
dienstverband bij een dienst voor thuisverpleging, ziekenhuisverpleegkundigen en 
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interimverpleegkundigen. De prestaties van deze verpleegkundigen zullen tot en met 31 juli 2020 zonder 
beperking worden vergoed aan 47,25 euro per uur. 
 
De mogelijkheden om de personeelsinzet op peil te houden worden uitgebreid zodat ook prestaties als 
gevolg van nieuwe aanwervingen, tijdelijke contractuitbreidingen van loontrekkend en statutair 
personeel, tewerkstellingen via een interimonderneming en studentenarbeid tijdens de periode van 13 
maart 2020 tot en met 30 september 2020 in aanmerking kunnen komen voor een specifieke vergoeding.  
 
Voor de inzet van extra personeel via contractuitbreiding of nieuwe aanwerving worden in het besluit de 
volgende vergoedingen voorzien: 
• Ondersteuningspersoneel: 26,84 euro per uur; 
• Zorgkundige: 32,56 euro per uur; 
• Paramedicus: 37,85 euro per uur; 
• Verpleegkundige: 47,25 euro per uur. 
 
Voor de inzet van jobstudenten worden in het besluit de volgende vergoedingen voorzien: 
• Jobstudent ondersteuningspersoneel: 17,18 euro per uur; 
• Jobstudent met visum zorgkundige: 21,71 euro per uur; 
 
Prestaties van contractuitbreidingen en nieuwe aanwervingen van zorgpersoneel alsook studentenarbeid 
komen in aanmerking voor een financiering via de basistegemoetkoming voor zorg maar voor prestaties 
tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 kan u uitzonderlijk kiezen voor een 
vergoeding per uur van deze prestaties. Indien u voor een vergoeding per uur kiest, komen deze prestaties 
uiteraard niet meer in aanmerking voor een financiering via de basistegemoetkoming voor zorg. U mag 
deze uren dan niet doorgeven in Raas. Dubbele financiering is immers uitgesloten. 
 
Daarnaast kan u ook voor het inzetten van extra ondersteuningspersoneel (schoonmaakpersoneel, 
logistieke dienst, keukenpersoneel en personeel voor de begeleiding van wonen en leven) in de periode 
van 13 maart 2020 tot en met 30 september 2020 een vergoeding per uur ontvangen. 
 
De uitbreiding van deze financiering voor de extra personeelsinzet wordt begrensd. Deze begrenzing ligt 
op 500 euro per erkende woongelegenheid die uw woonzorgcentrum, al dan niet met bijbehorend 
centrum voor kortverblijf, telt op 30 september 2020. De prestaties van thuis-, ziekenhuis- en 
interimverpleegkundigen tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 31 juli 2020 tellen niet mee voor 
deze begrenzing.  
 

Vergoeding coördinerend en raadgevend arts  

 
Met ingang van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 wordt ook voor woongelegenheden zonder 
bijkomende erkenning een vergoeding voor de coördinerend en raadgevend arts voorzien van 0,63 euro 
per dag per bewoner. Dit zowel voor de bewoners in het woonzorgcentrum als in het centrum voor 
kortverblijf. 
 
Er wordt daarom aan alle woonzorgcentra gevraagd om de gegevens van hun coördinerend en 
raadgevend arts in de Raas-webtoepassing te registreren en/of na te kijken. Indien het woonzorgcentrum 
nog geen ondernemingscontract heeft afgesloten met een CRA dan krijgt deze de tijd om een CRA te 
vinden en het contract af te sluiten om te laten ingaan op ten laatste 19 oktober 2020. 
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Centra voor dagverzorging  

Compensaties 
 
De oorspronkelijke financiële maatregelen voorzagen in een compensatie voor de periode van sluiting 
tussen 14 maart en 24 mei 2020. Sinds 25 mei 2020 kunnen centra voor dagverzorging opnieuw opstarten.  
Dit besluit voorziet in een verderzetting van de compenserende maatregelen. 
 
Voor de centra voor dagverzorging die opnieuw opstarten wordt een compensatie voorzien voor de niet-
bezetting waarmee de voorziening geconfronteerd wordt. Tot 31 december 2020 is er een compensatie 
van de basistegemoetkoming voor zorg tot het niveau van de bezetting in de referentieperiode 2018/2019 
én een compensatie van de dagprijs tot op het niveau van de bezetting in het werkingsjaar 2019. De 
compensatie van de basistegemoetkoming voor zorg is gebaseerd op de basistegemoetkoming voor zorg 
op 25 mei 2020. De compensatie van de dagprijs voor de periode van 25 mei tot en met 30 september 
2020 bedraagt 18 euro, vanaf 1 oktober tot en met 31 december bedraagt deze 9 euro.  
 
Voor centra voor dagverzorging die gesloten bleven, wordt de compensatie van de basistegemoetkoming 
voor zorg en de dagprijs verder gezet voor de periode van 25 mei tot en met 31 augustus 2020. Vanaf 1 
september 2020 eindigt de compensatie voor centra voor dagverzorging die verder gesloten blijven. 
Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor de centra voor dagverzorging die genoodzaakt zijn tijdelijk 
te sluiten of gesloten te blijven omdat het centrum dienst doet als cohortafdeling. Tijdens deze dagen van 
sluiting omwille van cohortzorg ontvangen ze wel nog verder de volledige dagprijstussenkomst van 18 
euro, ook na 1 oktober.  
 
Werkingsmiddelen centra voor dagverzorging  
 
De werkingsmiddelen 2020 zullen worden berekend op basis van de bezettingsgegevens 2019 met 
toepassing van de regelgeving die in 2019 van toepassing was. Dit zijn de meest voordelige criteria. Verder 
voorzien we in een compensatie voor de gestegen vervoerkosten voor de centra voor dagverzorging. 

Centra voor dagopvang  

Compensaties 
 
Ook voor de centra voor dagopvang voorzagen de oorspronkelijke financiële maatregelen in een 
compensatie voor de periode van sluiting tussen 14 maart en 24 mei 2020. De centra voor dagopvang 
kunnen eveneens sinds 25 mei 2020 opnieuw opstarten.  
 
Dit besluit voorziet in een verderzetting van de compenserende maatregelen. 
 
Er wordt voor de centra voor dagopvang die sinds 25 maart 2020 opnieuw opstarten een compensatie 
voorzien voor de niet-bezetting waarmee de voorziening geconfronteerd wordt. Er wordt een 
compensatie voorzien van de uurprijs tot op het niveau van de bezetting in het werkingsjaar 2019. De 
uurprijs voor de periode van 25 mei tot en met 30 september 2020 bedraagt 3,5 euro/uur, vanaf 1 oktober 
tot en met 31 december zal deze 1,75 euro/uur bedragen.  
 
Voor de periode van 25 mei tot en met 31 augustus 2020 wordt voorzien in een compensatie van de 
uurprijs in de centra voor dagopvang die die sinds 25 maart 2020 verder gesloten bleven. Vanaf 1 
september 2020 eindigt de compensatie voor centra voor dagopvang die verder gesloten blijven.  
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Werkingsmiddelen centra voor dagopvang  
 

De werkingsmiddelen 2020 zullen worden berekend op basis van de bezettingsgegevens 2019 met 

toepassing van de regelgeving die sinds 2020 van toepassing is. Dit zijn de meest voordelige criteria.  

Meedelen gegevens 

Een overzicht van alle mee te delen gegevens voor elke maatregel kan worden teruggevonden in een 
specifieke bijlage bij deze brief. In deze bijlage staan ook de indieningsperiodes vermeld. Noteer deze 
alvast in uw agenda. U zal bovendien voorafgaandelijk aan elke indieningsperiode door het agentschap 
geïnformeerd worden op het algemene contactadres van uw voorziening. Dit algemene contactadres kan 
u zoals u weet beheren in het eLoket dossier van uw voorziening.  

Instructies als bijlage 

Ik spoor u aan om de bijlage bij deze brief grondig te lezen opdat u volledig op de hoogte bent van alle 
rechten en plichten die uit het hogervermelde besluit voortvloeien. 

Vragen via mail 

 
Indien u vragen heeft, verzoeken we u nadrukkelijk om deze via e-mail te versturen naar 
financieringouderenzorg@vlaanderen.be.  
 
Op die manier kunnen we u op de meest vlotte en duidelijke wijze van een antwoord voorzien.  
 
Tot slot wil ik nogmaals mijn oprechte dank uitdrukken voor alle aanhoudende inspanningen die uw 
voorzieningen leveren. 
 

Met vriendelijk groeten, 
 
Voor de administrateur-generaal, afwezig, 

 
Xavier Meurisse 
Afdelingshoofd Vlaamse sociale bescherming 

mailto:financieringouderenzorg@vlaanderen.be

