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WOONZORGCENTRA EN CENTRA VOOR KORTVERBLIJF  
 
LEEGSTANDSDAGEN (AFLOPENDE REGELING) 
 

1 Leegstandsdagen juli 2020 (aflopende regeling) 
 

1.1 Mee te delen informatie 

- Leegstandsdagen wegens overlijden / einde schriftelijke opnameovereenkomst voor de maand juli 
- Leegstandsdagen tijdelijke afwezigheid voor de maand juli 

 

1.2 Indieningsmoment 

- Mee te delen in augustus. De formulieren worden momenteel ontwikkeld en beschikbaar gesteld. 
U zal op dat moment een bericht ontvangen dat u de gegevens kan meedelen.  

- Let op: dit formulier zal maar éénmalig beschikbaar zijn en na de indieningperiode niet opnieuw 
worden opengesteld.  

 

2 Leegstandsdagen 1 mei 2020 – 30 juni 2020 (aflopende regeling - 
uitzonderlijke heropening) 

 

De informatie over de leegstandsdagen in de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 werd door 

een overgrote meerderheid van de voorzieningen al meegedeeld in de indieningsperiode van 1 juli tot en 

met 12 juli 2020.  

Een beperkt aantal voorziening kon ten gevolge van een probleem met de software van hun 

softwareleverancier de gegevens niet tijdig meedelen. Daarom zal dit formulier in augustus uitzonderlijk 

opnieuw beschikbaar worden gesteld opdat deze voorzieningen de leegstandsdagen alsnog kunnen 

doorgeven voor de periode van 1 mei 2020 – 30 juni 2020. 

De voorzieningen die deze informatie al indienden, moeten deze informatie niet opnieuw meedelen. Hun 

eerder meegedeeld aantallen worden momenteel verwerkt met het oog op de uitbetaling.  

2.1 Mee te delen informatie 

Enkel voor deze voorzieningen die er niet in slaagden de informatie mee te delen in de voorziene 

indieningsperiode: 

- Leegstandsdagen wegens overlijden / einde schriftelijke opnameovereenkomst voor de periode 
van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 

- Leegstandsdagen tijdelijke afwezigheid voor de periode van 1 mei 2020 tot en met 30 juni 2020 

2.2 Indieningsmoment 

- Mee te delen in augustus. De formulieren worden momenteel herontwikkeld en beschikbaar 
gesteld. U zal op dat moment een bericht ontvangen dat u de gegevens kan meedelen.  

- Let op: dit formulier zal nog maar één extra periode beschikbaar zijn en na die indieningperiode 
niet opnieuw worden opengesteld.  
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AANWEZIGHEIDSDAGEN (NIEUWE REGELING) 
 

3 Aanwezigheidsdagen vanaf de maand augustus (art. 11/3) 
 

3.1 Mee te delen informatie 

Maandelijks mee te delen: het aantal opgenomen bewoners in de maand in kwestie (de effectieve 

bezetting). 

Het betreft de som van het aantal aanwezige bewoners in het woonzorgcentrum en centrum voor 

kortverblijf per dag in de betreffende maand.  

 

Dit omvat zowel bewoners die effectief aanwezig zijn als bewoners die tijdelijk afwezig zijn.  

3.2 Indieningsmoment 

- Gegevens voor de maand augustus: mee te delen tussen 1/9 en 15/9 
- Gegevens voor de maand september: mee te delen tussen 1/10 en 15/10 
- Gegevens voor de maand oktober: mee te delen tussen 1/11 en 15/11 
- Gegevens voor de maand november: mee te delen tussen 1/12 en 15/12 
- Gegevens voor de maand december: mee te delen tussen 1/1/2021 en 15/1/2021 
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PERSONEELSGEGEVENS  
  

4 Personeelsgegevens compensatie interimzorgkundigen, 
interimreactiveringspersoneel & interimondersteuningspersoneel 
(art. 13, §3) 

 

4.1 Mee te delen informatie 

Eenmalig mee te delen: 

1° de naam van de zorgkundige, het reactiveringspersoneel of het ondersteuningspersoneel; 

2° het rijksregisternummer van de personen, vermeld in punt 1°; 

3° de functie van de personen, vermeld in punt 1°; 

4° de interimonderneming; 

5° de gepresteerde uren van de personen, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 13 maart 2020 tot 

en met 30 september 2020. 

 

4.2 Indieningsmomenten 

Tussen 1/10/2020 en 19/10/2020 

 

5 Personeelsgegevens compensatie zelfstandig thuisverpleegkundigen, 
thuisverpleegkundigen in dienstverband bij een dienst voor 
thuisverpleging en ziekenhuisverpleegkundigen (art. 14, §1) 

 

5.1 Mee te delen informatie 

Eenmalig mee te delen: 

1° de naam van de verpleegkundige; 

2° het rijksregisternummer van de persoon, vermeld in punt 1°; 

3° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en 

met 31 juli 2020; 

4° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 1 augustus 2020 tot 

en met 30 september 2020;  

5° indien van toepassing het statuut of de oorspronkelijke werkgever van de persoon, vermeld in punt 

1°. 

 

5.2 Indieningsmomenten 

Tussen 1/10/2020 en 19/10/2020 
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6 Personeelsgegevens compensatie interimverpleegkundigen (art. 14, 
§2) 
 

6.1 Mee te delen informatie 

Eenmalig mee te delen: 

1° de naam van de verpleegkundige; 
2° het rijksregisternummer van de persoon, vermeld in punt 1°; 
3° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en 

met 31 juli 2020; 
4° de gepresteerde uren van de persoon, vermeld in punt 1°, tijdens de periode van 1 augustus 2020 tot 

en met 30 september 2020;  
5° indien van toepassing het statuut of de oorspronkelijke werkgever van de persoon, vermeld in punt 

1°. 
 

6.2 Indieningsmomenten 

Tussen 1/10/2020 en 19/10/2020 

 

7 Personeelsgegevens voor compensatie contractuitbreidingen of van 
nieuwe aanwervingen van loontrekkend of statutair personeel 
(plaatsgevonden sinds 13 maart 2020) (art. 14/1) 

 

7.1 Mee te delen informatie 

Eenmalig mee te delen: 

1° de naam van het personeelslid;  

2° het rijksregisternummer van het personeelslid;  

3° de functie van het personeelslid; 

4° de begindatum van de contractuitbreiding of van de nieuwe aanwerving; 

5° de gepresteerde uren van het personeelslid tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 

september 2020. 

 

7.2 Indieningsmomenten 

Tussen 1/10/2020 en 19/10/2020 
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8 Personeelsgegevens voor compensatie van jobstudenten 
aangeworven tussen 13 maart 2020 en 30 september 2020 (art. 14/2) 

 

8.1 Mee te delen informatie 

Eenmalig mee te delen: 

1° de naam van de jobstudent; 

2° het rijksregisternummer van de jobstudent; 

3° de functie van de jobstudent; 

4° de begindatum van de aanwerving van de jobstudent; 

5° de gepresteerde uren van de jobstudent tijdens de periode van 13 maart 2020 tot en met 30 

september 2020. 

 

8.2 Indieningsmomenten 

Tussen 1/10/2020 en 19/10/2020 
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SUBSIDIE COÖRDINEREND EN RAADGEVEND ARTS 
 

9 Subsidie CRA (art. 14/4) 
 

Om in aanmerking te komen voor de subsidie dienen al de volgende voorwaarden vervuld te zijn:  

1° er is een ondernemingscontract met een coördinerend en raadgevend arts dat start ten laatste op 

19 oktober 2020; 

2° de prestaties van de coördinerend en raadgevend arts bedragen gemiddeld 2 uur en 20 minuten 

per week en per dertig opgenomen bewoners. Deze prestaties moeten worden gepresteerd in de 

gebouwen van het woonzorgcentrum al dan niet met bijbehorend centrum voor kortverblijf; 

3° de gegevens van de coördinerend en raadgevend arts worden voor 19 oktober 2020 gemeld in 

RaaS-webtoepassing. 

  



 pagina 8 van 9 

 

 

B CENTRA VOOR DAGVERZORGING 
 

1 Aanwezigheidsdagen + Verklaring tewerkstelling (art. 5/7) 

1.1 Mee te delen informatie 

Maandelijks mee te delen: 

1° het aantal dagen dat het centrum voor dagverzorging effectief is geopend; 

2° de som van het aantal aanwezigheidsdagen van alle gebruikers, ingedeeld per 

afhankelijkheidscategorie voor de afgelopen periode; 

3° in geval van sluiting, al dan niet om dienst te doen als cohortafdeling: de verklaring dat de 

medewerkers die in het centrum voor dagverzorging tewerkgesteld zijn, hun vastgestelde arbeidstijd 

verder inzetten in de cohortafdeling of in een door hun werkgever te bepalen alternatieve arbeid in 

het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het gezondheidsbeleid of 

het welzijns- en gezinsbeleid. 

 

Ingeval een centrum voor dagverzorging dienst deed als cohortafdeling: 

1° het aantal dagen in de voorbije maand dat ze dienst hebben gedaan als cohortafdeling; 

2° de verklaring dat de medewerkers die in het centrum voor dagverzorging zijn tewerkgesteld, hun 

vastgestelde arbeidstijd verder inzetten in de cohortafdeling of in een door hun werkgever te bepalen 

alternatieve arbeid in het aanbod dat erkend, vergund of gesubsidieerd wordt in het kader van het 

gezondheidsbeleid of het welzijns- en gezinsbeleid. 

 

1.2 Indieningsmomenten 

1° Gegevens voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 juli 2020: mee te delen tegen 15/91.  
Het agentschap zal u informeren wanneer het formulier beschikbaar is.  

2° Gegevens voor de maand augustus: mee te delen tussen 1/9 en 15/9 
3° Gegevens voor de maand september: mee te delen tussen 1/10 en 15/10 
4° Gegevens voor de maand oktober: mee te delen tussen 1/11 en 15/11 
5° Gegevens voor de maand november: mee te delen tussen 1/12 en 15/12 
6° Gegevens voor de maand december: mee te delen tussen 1/1/2021 en 15/1/2021 
 

2 Tussenkomst vervoer CDV (art. 5/8) 
 

Om van de tussenkomst voor het vervoer in de centra voor dagverzorging te kunnen genieten, wordt 

vereist dat de bezettingsgegevens voor het jaar 20192 vóór 1 september 2020 worden meegedeeld via het 

eLoket. Het formulier daarvoor is vandaag al beschikbaar onder het luik subsidies.  

 

1 Het besluit van de Vlaamse Regering voorziet dat deze gegevens moeten worden ingediend tegen 15 augustus 2020. Vermits dit 
echter – gezien de zomerperiode – een te korte periode is, wordt deze indieningsdatum uitgesteld naar 15 september 2020.  
2 als vermeld in artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 april 2015 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de 
dagverzorgingscentra en artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 april 2015 tot vaststelling van de subsidiëringswijze van de 
dagverzorgingscentra voor palliatieve verzorging 
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C CENTRA VOOR DAGOPVANG 
 

1 Aanwezigheidsdagen (art. 8/5) 
 

1.1 Mee te delen informatie 

Maandelijks mee te delen: 

1° het aantal dagen dat het centrum voor dagopvang effectief is geopend; 

2° de som van het aantal aanwezigheidsuren van alle gebruikers voor de afgelopen periode. 

 

1.2 Indieningsmomenten 

1° Gegevens voor de periode van 25 mei 2020 tot en met 31 juli 2020: mee te delen tegen 15/93.  
Het agentschap zal u informeren wanneer het formulier beschikbaar is. 

2° Gegevens voor de maand augustus: mee te delen tussen 1/9 en 15/9 
3° Gegevens voor de maand september: mee te delen tussen 1/10 en 15/10 
4° Gegevens voor de maand oktober: mee te delen tussen 1/11 en 15/11 
5° Gegevens voor de maand november: mee te delen tussen 1/12 en 15/12 
6° Gegevens voor de maand december: mee te delen tussen 1/1/2021 en 15/1/2021 

 

 
 

 

3 Het besluit van de Vlaamse Regering voorziet dat deze gegevens moeten worden ingediend tegen 15 augustus 2020. Vermits dit 
echter – gezien de zomerperiode – een te korte periode is, wordt deze indieningsdatum uitgesteld naar 15 september 2020.  


