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//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Procedure voor het uitzonderlijk tijdelijk
uitwijken naar een andere infrastructuur van het
lokaal dienstencentrum, het centrum voor
dagopvang of het centrum voor dagverzorging als
gevolg van COVID-19
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Een herlocalisatie (vb. naar een gemeenschapscentrum, cultureel centrum, parochiezaal, enzovoort) is
enkel mogelijk op voorwaarde dat de reden van deze verhuis COVID-19-gerelateerd is, de huidige locatie
van het lokaal dienstencentrum, het centrum voor dagopvang of het centrum voor dagverzorging
daardoor niet beschikbaar is (vb. een centrum verbonden aan een woonzorgcentrum dat gebruikt wordt
om de bewoners te cohorteren) én tijdelijk is.
Tevens moet het LDC, CDO of CDV blijven voldoen aan alle infrastructuurvoorwaarden. Eventuele
afwijkingen op deze erkenningsvoorwaarden zullen individueel worden bekeken. In het geval van
herlocalisatie zal bij het bepalen van het maximaal aantal toegelaten gebruikers steeds rekening
gehouden worden met de 1,5 m afstandsregel.
Voor een lokaal dienstencentrum moet enkel een aanvraag tot een tijdelijke herlocalisatie gebeuren als er
op het adres waarop het LDC erkend is, geen activiteiten meer kunnen doorgaan omwille van een COVID19-gerelateerde reden. Het is dus niet nodig dat u deze aanvraag stuurt wanneer er slechts één of enkele
activiteiten tijdelijk elders zullen doorgaan dan gewoonlijk.
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Indien u met uw lokaal dienstencentrum, centrum voor dagopvang of centrum voor dagverzorging
tijdelijk wil uitwijken, dient u Zorg en Gezondheid via mail een rechtsgeldig ondertekende brief te
bezorgen met daarin:
o
o
o
o
o

o
o

de naam en het erkenningsnummer van het LDC, CDO of CDV
de motivatie voor de tijdelijke herlocalisatie
de datum van ingebruikname en een inschatting van hoe lang dit noodzakelijk is
het oude en nieuwe adres van het lokaal dienstencentrum of centrum voor dagopvang
een bewijs van de toestemming van de eigenaar van de nieuwe locatie, dat het lokaal
dienstencentrum, centrum voor dagopvang of centrum voor dagverzorging tijdelijk zijn
werking kan laten doorgaan op deze locatie
eventuele afwijkingen op de erkenningsvoorwaarden
de verklaring op eer dat op deze locatie alle voorzorgsmaatregelen kunnen worden
toegepast en dat de gebruikers op een veilige plaats van het aanbod gebruik kunnen
maken

Indien uw aanvraag voldoet aan bovenstaande voorwaarden, ontvangt u van ons een brief met de
toelating om tijdelijk uit te wijken naar de nieuwe locatie.
Heeft u reeds een aanvraag tot herlocalisatie ingediend, maar voldoet deze niet aan bovenstaande
voorwaarden? Dan vragen wij u ons de aanvraag opnieuw te bezorgen, conform deze richtlijnen.
Alle aanvragen voor lokale dienstencentra en centra voor dagopvang worden digitaal bezorgd via
thuiszorg@vlaanderen.be .
Alle aanvragen voor centra voor dagverzorging worden digitaal bezorgd via ouderenzorg@vlaanderen.be.

Indien u hierover nog vragen heeft kunt u contact opnemen via thuiszorg@vlaanderen.be, of voor de
centra voor dagverzorging telefonisch op het nummer 02 553 35 79 (op werkdagen tussen 9u-12u en 13u16u).
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