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Ministerieel besluit houdende de bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van
de animatiewerking in de woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de
personeelsleden met een ex-DAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Als bijlage vindt u het ministerieel besluit van 20 december 2016 houdende de
bewijsvoering met betrekking tot de subsidiëring van de animatiewerking in de
woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf, en van de personeelsleden met een exDAC- en ex-gescostatuut in de ouderenzorg.
Dit besluit bepaalt, in uitvoering van artikel 4 van de bijlage XIV bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 24 juli 20091 de te leveren bewijsvoering met betrekking tot de
animatiesubsidiëring en de subsidies ex-gesco en ex-DAC.

Animatiewerking
Tewerkstelling vanaf 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016
De tewerkstellingsgegevens van de animatoren in de vzw en openbare woonzorgcentra
voor het eerste semester 2016 moeten zoals voorheen worden ingediend via het e-loket
van het agentschap Zorg en Gezondheid. De nodige info hieromtrent vindt u op
https://www.zorg-en-gezondheid.be/subsidies-voor-de-animatiewerking-inwoonzorgcentra. De individuele loonstaten worden bezorgd via evelyn.declercq@zorg-engezondheid.be.
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De uiterste indieningsdatum voor deze dossiers is 30 maart 2017.
Het jaarplan, het jaarverslag, de animatievisie, de arbeidsovereenkomsten en de diploma’s
worden ter beschikking gehouden in de voorziening.

Tewerkstelling vanaf 1 juli 2016
Zoals u reeds werd gemeld met de brief van minister Jo Vandeurzen van 4 oktober 2016,
wordt de animatiesubsidie met ingang van 1 juli 2016 toegekend als percentage van
2,2318% bovenop de RIZIV-instellingsforfaits en wordt deze uitgebreid naar alle
woonzorgcentra, ongeacht hun rechtsvorm.
Bijgevolg loopt ook de te bezorgen bewijsvoering voor de animatiewerking volledig samen
met de te bezorgen bewijsvoering met betrekking tot het zorgpersoneel in de
woonzorgcentra voor het kunnen factureren van de instellingsforfaits.
Concreet moeten alle woonzorgcentra de tewerkstellingsgegevens van alle personeel
binnen de Vlaamse animatienorm binnen de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni
2017 doorgeven in de RIZIV-webapplicatie onder de kwalificatie “animator”. Dit moet voor
de eerste keer gebeuren tegen ten laatste 30 september 2017.
Deze animatoren binnen de animatienorm mogen niet worden doorgegeven als
zorgpersoneel voor de berekening van het RIZIV-forfait. Eenzelfde persoon kan niet zowel
als animator en als zorgpersoneel worden doorgegeven, tenzij deze beschikt over een
deeltijdse arbeidsovereenkomst als animator en een deeltijdse arbeidsovereenkomst als
zorgpersoneel. Een persoon voor meer dan één VTE doorgeven in de RIZIV-applicatie is
uitgesloten.
Daarnaast mogen personen tewerkgesteld in het kader van de sociale Maribel-regeling
niet worden doorgegeven als animator binnen de animatienorm.
Na afronding van de referentieperiode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 krijgt het
agentschap van het RIZIV de lijst met alle in de RIZIV-applicatie ingevoerde gegevens met
betrekking tot de tewerkstelling van de animatoren in de animatienorm ter beschikking.
Op basis van deze lijst zal het agentschap nagaan of alle woonzorgcentra voor de voorbije
referentieperiode voldeden aan de geldende animatienorm. Indien blijkt dat dit niet het
geval was, zal het animatiegedeelte al dan niet volledig worden teruggevorderd door het
agentschap.
Het jaarplan, jaarverslag, de animatievisie, de arbeidsovereenkomsten en de diploma’s
worden nog steeds ter beschikking gehouden in de voorziening.
De kwalificatievereisten voor animatoren, bepaald in het ministerieel besluit van 9
december 20092 blijven onverminderd van toepassing.

Ministerieel besluit van 9 december 2009 tot bepaling van de kwalificaties van de personen die in aanmerking
komen voor de tewerkstelling als animator

2

3/4

Ex-DAC
Voor voorzieningen met personeelsleden met een ex-DAC-statuut in dienst blijft de
bewijsvoering ongewijzigd. Ook hiervoor moet u voor 1 april 2017 via het e-loket van het
agentschap Zorg en Gezondheid de tewerkstellingsgegevens doorgeven. Het sociaal
document individuele rekening (loonstaten) voor de betrokken personeelsleden mailt u
voor 1 april 2017 naar evelyn.declercq@zorg-en-gezondheid.be. De
arbeidsovereenkomsten worden ter beschikking gehouden in de voorziening.
Op https://www.zorg-en-gezondheid.be/tegemoetkoming-voor-ex-gesco-en-ex-dac-inouderenvoorzieningen ziet u of voor bepaalde werknemers binnen uw voorziening nog
een tegemoetkoming ex-DAC is voorzien en vindt u alle nodige richtlijnen met betrekking
tot het gebruik van het e-loket.
Indien uw voorziening niet opgenomen is in deze lijst heeft het geen zin om een ex-DACdossier in te dienen via het e-loket.

Ex-gesco
Met ingang van 1 januari 2016 werd de tewerkstelling van de gesubsidieerde
contractuelen (gesco’s) binnen de ouderenzorg geregulariseerd.3
De betrokken initiatiefnemers ontvingen hieromtrent op 14 december 2015 een brief van
de administrateur-generaal.
Bij besluit van de administrateur-generaal van 11 augustus 20164 werden de
subsidiebedragen per voorziening voor het jaar 2016 bepaald.
Voor 1 april 2017 zullen deze voorzieningen voor het eerst de bewijsvoering met
betrekking tot de effectieve tewerkstelling van de betreffende personeelsleden moeten
bezorgen.
De gevraagde stukken liggen volledig in lijn met de gevraagde stukken voor de subsidiëring
voor ex-DAC-personeelsleden. Ook hiervoor moet u voor 1 april 2017 via het e-loket van
het agentschap Zorg en Gezondheid de tewerkstellingsgegevens doorgeven. Het sociaal
document individuele rekening (loonstaten) voor de betrokken personeelsleden mailt u
voor 1 april 2017 naar evelyn.declercq@zorg-en-gezondheid.be. De
arbeidsovereenkomsten worden ter beschikking gehouden in de voorziening.
Op https://www.zorg-en-gezondheid.be/tegemoetkoming-voor-ex-gesco-en-ex-dac-inouderenvoorzieningen ziet u of voor bepaalde werknemers binnen uw voorziening nog
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 tot wijziging van bijlage XIV bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
4 Besluit van de administrateur-generaal van 11 augustus 2016 tot wijziging van het besluit van de
administrateur-generaal van 18 februari 2016 tot bepaling voor het jaar 2016 van het maximale subsidiebedrag
in het kader van de subsidiëring van de ouderenvoorzieningen die personeelsleden tewerkstellen in een gewezen
gesco-statuut
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een tegemoetkoming ex-gesco is voorzien en vindt u alle nodige richtlijnen met betrekking
tot het gebruik van het e-loket.
Indien uw voorzieningen niet opgenomen is in deze lijst, dan heeft het geen zin om een
ex-gesco-dossier in te dienen via het e-loket.

Bij vragen over deze brief kunt u terecht bij het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Afdeling Woonzorg en Eerste Lijn, t.a.v. Jeroen Dekeyser
Koning Albert II-laan 35, bus 33
1030 Brussel
02 553 33 53,
02 553 36 90
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

