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Aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving door de 
uitbraak van COVID-19 en wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering 
voor de woonzorgvoorzieningen

Geachte voorzitter,
Geachte directie,

Op vrijdag 8 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot 
aanpassing van administratieve procedures en termijnen in de regelgeving van het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin door de uitbraak van COVID-19 en 
tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering van dat beleidsdomein.

Door de noodmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus (COVID-19) is het 
voor de burgers, de voorzieningen en de bevoegde overheden vaak uiterst 
moeilijk of onmogelijk geworden om bepaalde dwingende procedures of 
termijnen te respecteren. Tevens dreigen hierdoor de rechtszekerheid en de 
gerechtvaardigde belangen en verwachtingen van de burgers, de voorzieningen 
en de overheid ernstig in het gedrang te komen. Met dit besluit worden daarom 
tijdelijke aanpassingen aangebracht aan procedures, termijnen en 
administratieve verplichtingen voor de woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen.

Met dit besluit worden bovendien enkele besluiten van de Vlaamse Regering van 
het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin gewijzigd.

Het besluit heeft uitwerking met terugwerkende kracht vanaf 20 maart 2020.

Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33 
1030 BRUSSEL
T 02 553 35 00
F 02 553 35 84
www.zorg-en-gezondheid.be

Aan de initiatiefnemers en verantwoordelijke 
beheersinstanties van de woonzorgvoorzieningen 
in Vlaanderen
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Met deze brief informeren we u over de maatregelen die in dit besluit specifiek opgenomen zijn voor de 
woonzorgvoorzieningen. We gaan hierbij dieper in op elk van deze maatregelen en aan de hand van 
enkele voorbeelden tonen we aan wat de concrete impact is.

De tijdelijke maatregelen gelden tijdens de periode van civiele noodsituatie.1 De periode van civiele 
noodsituatie is momenteel van toepassing van 20 maart 2020 tot en met 17 juli 2020 (120 dagen). Die 
periode kan eventueel nog verlengd worden door de Vlaamse Regering.

Het besluit bevat daarnaast ook maatregelen die een blijvende, structurele impact hebben en verder 
blijven lopen na de periode van civiele noodsituatie.

1. Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het 
verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen

Tijdens de periode van civiele noodsituatie schorst artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
8 mei 2020 volgende termijnen die vastgelegd zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 
tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige 
woonzorgvoorzieningen: 
- artikel 4, tweede lid: termijn van 30 dagen waarbinnen het agentschap de aanvrager op de hoogte 

brengt dat de aanvraag niet ontvankelijk is;
- artikel 5, §1, eerste lid: termijn van 90 dagen waarbinnen het agentschap het dossier onderzoekt na 

het ontvangen van een ontvankelijke aanvraag met het oog op het nemen van een beslissing over de 
ingediende aanvraag; 

- artikel 6, §1, eerste lid: termijn van 30 dagen waarover de initiatiefnemer beschikt om met een 
aangetekende brief een gemotiveerd verzoekschrift aan het agentschap te richten, waarin hij vraagt 
het voornemen tot weigering van de (verlenging van de) voorafgaande vergunning opnieuw in 
overweging te nemen;

- artikel 7, §1: 
o termijn voor het bezorgen van een eigendomsbewijs door de initiatiefnemer wanneer bij de 

aanvraag een voorlopig onteigeningsbesluit of een bewijs van aankoopoptie werd toegevoegd;
o termijn voor het leveren van het bewijs dat een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen werd verkregen of aangevraagd;
o termijn waarbinnen het initiatief moet worden gerealiseerd. 

- artikel 7, §2:  termijn met betrekking tot het slechts gedeeltelijk realiseren van de voorafgaande 
vergunning.

1 De periode van civiele noodsituatie is vastgelegd in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 
2020 houdende vaststelling van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, zoals vermeld in het 
decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de 
volksgezondheid.
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Voor al deze termijnen wordt de periode van civiele noodsituatie niet meegerekend voor de toepassing  
ervan. Dit heeft tot gevolg dat voor lopende termijnen een soort ‘pauzeknop’ ingeduwd wordt, en de 
termijn verder loopt na de afloop van de periode van civiele noodsituatie. Termijnen die in principe 
zouden starten in de loop van de periode van civiele noodsituatie, beginnen nu pas te lopen na afloop 
van de periode van civiele noodsituatie.

Dit betekent concreet dat een termijn die aan het lopen was vóór 20 maart 2020, voor 120 dagen 
onderbroken wordt, en verder loopt na 17 juli 2020, terwijl een termijn die normaal zou starten in de loop 
van de periode van civiele noodsituatie, nu pas begint te lopen na 17 juli 2020. Als de regering zou 
beslissen om de periode van civiele noodsituatie te verlengen, zal ook die datum van 17 juli 2020 nog 
wijzigen naar de nieuwe einddatum van de periode van civiele noodsituatie.

Onderstaande voorbeelden tonen aan wat de concrete toepassing is van deze maatregel (ervan uitgaand 
dat de regering de periode van civiele noodsituatie niet zal verlengen):

 op 13 maart 2020 ontvangt het agentschap een aanvraag voor een voorafgaande vergunning. Het 
agentschap heeft dus normaal 30 dagen tijd of tot 12 april 2020 om te laten weten of de aanvraag 
al dan niet ontvankelijk is. Deze termijn wordt nu verlengd tot 10 augustus 2020: 6 dagen van de 
30 dagen vielen vóór 20 maart 2020, dus nog 24 dagen bijtellen na 17 juli 2020 (of 120 dagen 
bijtellen bij 12 april 2020);

 een ontvankelijke aanvraag voor een voorafgaande vergunning wordt ingediend op 1 juni 2020. 
Het agentschap heeft dus normaal 90 dagen tijd of tot 30 augustus 2020 om de aanvraag te 
onderzoeken en een beslissing te nemen. Nu begint die termijn pas te lopen na 17 juli 2020, dus 
loopt deze tot 15 oktober 2020, nl. 90 dagen vanaf 17 juni 2020;

 indien bijvoorbeeld voor de termijn waarbinnen het eigendomsbewijs moet bezorgd worden, 
overeenkomstig artikel 7, §1, 1°, nog maar 11 maanden verstreken zijn op het moment van de 
periode van civiele noodsituatie, zal de betrokken initiatiefnemer na afloop van de periode van 
civiele noodsituatie nog één maand de tijd hebben om dit eigendomsbewijs te bezorgen (dus tot 
17 augustus 2020);

 eenzelfde redenering geldt voor de termijn voor het leveren van het bewijs dat een 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd verkregen of aangevraagd 
(overeenkomstig artikel 7, §1, 2°) en de termijn waarbinnen het initiatief moet worden gerealiseerd 
(overeenkomstig artikel 7, §1, 3° of artikel 7, §2);

 als algemeen principe geldt voor alle voorafgaande vergunningen die voor 20 maart 2020 
verleend werden dat alle termijnen van verval van rechtswege, die eindigen op een datum vanaf 
20 maart 2020 met 120 dagen verlengd worden. Als de voorafgaande vergunning bijvoorbeeld 
toegekend werd met ingang van 1 februari 2018, dan vervalt die niet langer van rechtswege op 1 
februari 2023 (na 5 jaar), maar op 1 juni 2023 (120 dagen extra);

 wanneer een voorafgaande vergunning wordt verleend in de loop van de periode van civiele 
noodsituatie, beginnen de verschillende termijnen vervat in artikel 7 pas te lopen na 17 juli 2020.

2. Het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor 
woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers
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A. Erkenningsaanvragen ontvankelijk zonder brandveiligheidsdocumenten:

Artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 bepaalt dat een erkenningsaanvraag die 
ingediend wordt in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 december 2020 ook ontvankelijk is als het 
bewijs ontbreekt dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet.2
Het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet, moet in dat geval 
uiterlijk op 31 maart 2021 via het e-loket aan het agentschap bezorgd worden. In de tussenliggende periode 
neemt de initiatiefnemer alle noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de voorziening maximaal 
te garanderen.

Dit impliceert dat bij dergelijke erkenningsaanvragen het agentschap een (voorlopige) erkenning zal kunnen 
verlenen, ook al heeft de burgemeester nog geen brandveiligheidsattest A of B met bijhorend 
brandpreventieverslag uitgereikt

B. Schorsing termijnen in procedurebesluit erkenningen tijdens de periode van civiele noodsituatie:

Artikel 20 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 schorst tijdens de periode van civiele 
noodsituatie volgende termijnen die vastgelegd zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 
2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en 
mantelzorgers: 
- artikel 5: termijn van 30 dagen waarover het agentschap beschikt om de aanvrager op de hoogte te 

brengen dat de aanvraag niet ontvankelijk is en waarvoor geldt dat na het verstrijken van die 
termijn de aanvraag geacht wordt ontvankelijk te zijn;

- artikel 6, tweede lid: termijn van 30 dagen waarover de initiatiefnemer beschikt om de opgevraagde 
informatie te bezorgen en waarvoor geldt dat na het verstrijken van die termijn de aanvraag 
onontvankelijk verklaard wordt;

- artikel 7, eerste lid: termijn van vier maanden na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag waarover 
het agentschap beschikt om de erkenning te verlenen en te bezorgen aan de initiatiefnemer; 

- artikel 8, eerste lid: termijn van vier maanden na ontvangst van de ontvankelijke aanvraag waarover 
het agentschap beschikt om een voornemen tot weigering van de erkenning te betekenen aan de 
aanvrager; 

- artikel 9: termijn van één maand waarover de initiatiefnemer beschikt om met een aangetekende 
brief een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het voornemen tot weigering van de erkenning in te 
dienen bij het agentschap;

- artikel 21: termijn van één maand waarover de initiatiefnemer beschikt om met een aangetekende 
brief een gemotiveerd bezwaarschrift tegen het voornemen tot wijziging, schorsing of intrekking van 
de erkenning in te dienen bij het agentschap;

2 Deze bepaling laat toe om af te wijken van artikel 4, §1, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 
2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.
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- artikel 24: termijn van drie maanden na ontvangst van de aanvraag tot intrekking van de erkenning 
op vraag van voorziening waarover het agentschap beschikt om een beslissing te nemen over de 
aangevraagde intrekking;

- artikel 35, vierde lid: termijn van 15 dagen waarover de initiatiefnemer beschikt om een gemotiveerd 
bezwaarschrift tegen het voornemen tot vermindering of terugvordering van de subsidies in te 
dienen bij het agentschap;

- artikel 40: termijn van een maand na ontvangst van het advies van de Adviescommissie voor 
Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat)-pleegzorgers waarbinnen het 
agentschap of de minister zijn beslissing moet bezorgen aan de initiatiefnemer.

Voor een aanvraag tot wijziging van de erkenning in toepassing van artikel 18, derde lid, van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en 
verenigingen van gebruikers en mantelzorgers gelden de termijnen vermeld in artikel 5, 6, tweede lid, artikel 7, 
eerste lid, artikel 8, eerste lid, en artikel 9 van het voormelde besluit, zoals ze in voorkomend geval geschorst 
zijn.

Ook hier geldt voor al deze termijnen dat de periode van civiele noodsituatie niet meegerekend wordt 
voor de toepassing ervan. Dit heeft tot gevolg dat voor lopende termijnen een soort ‘pauzeknop’ 
ingeduwd wordt, en de termijn verder loopt na de afloop van de periode van civiele noodsituatie. 
Termijnen die in principe zouden starten in de loop van de periode van civiele noodsituatie, beginnen nu 
pas te lopen na afloop van die periode van civiele noodsituatie.

Dit betekent concreet dat een termijn die aan het lopen was vóór 20 maart 2020, voor 120 dagen 
onderbroken wordt, en verder loopt na 17 juli 2020, terwijl een termijn die normaal zou starten in de loop 
van de periode van civiele noodsituatie, nu pas begint te lopen na 17 juli 2020. Ook nu weer met als 
randbemerking dat als de regering zou beslissen om die periode van civiele noodsituatie te verlengen, ook 
die datum van 17 juli 2020 nog zal wijzigen naar de nieuwe einddatum van de periode van civiele 
noodsituatie.

Onderstaande voorbeelden tonen aan wat de concrete toepassing is van deze maatregel (opnieuw ervan 
uitgaand dat de regering de periode van civiele noodsituatie niet zal verlengen):

 op 13 maart 2020 ontvangt het agentschap een erkenningsaanvraag. Het agentschap heeft dus 
normaal 30 dagen tijd of tot 12 april 2020 om te laten weten of de aanvraag al dan niet 
ontvankelijk is. Deze termijn wordt nu verlengd tot 10 augustus 2020: 6 dagen van de 30 dagen 
vielen vóór 20 maart 2020, dus nog 24 dagen bijtellen na 17 juli 2020 (of 120 dagen bijtellen bij 12 
april 2020);

 op 2 mei 2020 ontvangt het agentschap een ontvankelijke erkenningsaanvraag. Het agentschap 
heeft dus normaal 4 maanden tijd of tot 2 september 2020 om de aanvraag te onderzoeken en 
een positieve of negatieve beslissing te nemen. Nu begint die termijn pas te lopen na 17 juli 2020, 
dus loopt deze tot 17 november 2020, nl. vier maanden vanaf 17 juli 2020;
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3. Het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling van de specifieke 
brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra 
voor dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van 
assistentiewoningen en woonzorgcentra moeten voldoen en tot bepaling van de procedure 
voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen

A. Verlenging geldigheidsduur brandveiligheidsattesten A en B die vóór 1 januari 2021 van rechtswege 
vervallen zijn of vervallen:

Artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 bepaalt dat de geldigheidsduur van de 
attesten A die vóór 1 januari 2021 van rechtswege vervallen zijn of vervallen,3 verlengd wordt tot en met 31 
maart 2021. Als er een nieuw attest vóór 31 maart 2021 uitgereikt wordt, wordt het attest A maar verlengd 
tot de datum van uitreiking van het nieuwe attest voor de voorziening. 

De geldigheidsduur van de attesten B die vóór 1 januari 2021 van rechtswege vervallen zijn of vervallen,4 
wordt verlengd tot en met 31 maart 2021, ook als de totale geldigheidsduur door die verlenging langer dan 
negen jaar is. Als er een nieuw attest vóór 31 maart 2021 uitgereikt wordt, wordt het attest B maar verlengd 
tot de datum van uitreiking van het nieuwe attest voor de voorziening.

In de periode waarvoor de geldigheidsduur van de attesten A en B verlengd is, neemt de initiatiefnemer alle 
noodzakelijke maatregelen om de brandveiligheid in de voorziening maximaal te blijven garanderen.

De verantwoordelijke beheersinstantie van de voorziening bezorgt uiterlijk op 30 september 2020 een 
aanvraag aan de burgemeester om een nieuw brandpreventie-onderzoek te laten uitvoeren door de 
bevoegde hulpverleningszone, als dat voor die datum nog niet gebeurd is. Daarbij worden, in voorkomend 
geval, een geactualiseerde stand van zaken van het stappenplan met de nog uit te voeren werken en een 
verdere planning meegestuurd.

B. Schorsing termijnen uit brandveiligheidsregelgeving tijdens de periode van civiele noodsituatie:

Artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 schorst gedurende de periode van civiele 
noodsituatie volgende termijnen die vastgelegd zijn in het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 
2011:

3 Conform artikel 4, eerste lid, of artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011 tot vaststelling 
van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan lokale dienstencentra, centra voor dagverzorging, centra voor 
dagopvang, centra voor kortverblijf, centra voor herstelverblijf, groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra 
moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen.

4 Conform het gewijzigde artikel 4, tweede lid (zie verder), of artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 
december 2011.
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- artikel 7, tweede en derde lid: termijn van drie maanden waarover de burgemeester beschikt om na 
een aanvraag van een onderzoek door de hulpverleningszone een attest A met bijhorend 
brandpreventieverslag aan de aanvrager te bezorgen en de termijn van tien dagen waarover de 
beheersinstantie beschikt om deze documenten aan het agentschap te bezorgen;

- artikel 8, §1, tweede en derde lid: termijn van drie maanden waarover de burgemeester beschikt om 
na een aanvraag van een onderzoek door de hulpverleningszone een attest B met bijhorend 
brandpreventieverslag aan de aanvrager te bezorgen en de termijn van tien dagen waarover de 
beheersinstantie beschikt om deze documenten aan het agentschap te bezorgen;

- artikel 8, §2, eerste lid: termijn van zeven maanden waarover de initiatiefnemer beschikt na aflevering 
van een attest B om een uitgewerkt stappenplan tot remediëring van de vastgestelde tekorten aan 
de burgemeester te bezorgen;

- artikel 8, §4, tweede en derde lid: termijn van twee maanden waarover de burgemeester beschikt om 
na ontvangst van het stappenplan een attest A met bijhorend brandpreventieverslag aan de 
aanvrager te bezorgen en de termijn van tien dagen waarover de beheersinstantie beschikt om deze 
documenten aan het agentschap te bezorgen;

- artikel 8, §5, tweede en derde lid: termijn van twee maanden waarover de burgemeester beschikt om 
na ontvangst van het stappenplan een verlengd attest B met bijhorend brandpreventieverslag aan de 
aanvrager te bezorgen en de termijn van tien dagen waarover de beheersinstantie beschikt om deze 
documenten aan het agentschap te bezorgen;

- artikel 9, tweede en derde lid: termijn van drie maanden waarover de burgemeester beschikt om na 
een aanvraag van een onderzoek door de hulpverleningszone een attest C met bijhorend 
brandpreventieverslag aan de aanvrager en het agentschap te bezorgen;

- artikel 10, §2, derde lid: de termijn van tien dagen waarover de beheersinstantie beschikt om het 
attest A met bijhorend brandpreventieverslag aan het agentschap te bezorgen;

- artikel 10, §3, derde lid: de termijn van tien dagen waarover de beheersinstantie beschikt om het 
verlengd attest B met bijhorend brandpreventieverslag aan het agentschap te bezorgen;

Ook hier geldt voor al deze termijnen dat de periode van civiele noodsituatie niet meegerekend wordt 
voor de toepassing ervan. Dit heeft tot gevolg dat voor lopende termijnen een soort ‘pauzeknop’ 
ingeduwd wordt, en de termijn verder loopt na de afloop van de periode van civiele noodsituatie. 
Termijnen die in principe zouden starten in de loop van de periode van civiele noodsituatie, beginnen nu 
pas te lopen na afloop van die periode van civiele noodsituatie.

Dit betekent concreet dat een termijn die aan het lopen was vóór 20 maart 2020, voor 120 dagen 
onderbroken wordt, en verder loopt na 17 juli 2020, terwijl een termijn die normaal zou starten in de loop 
van de periode van civiele noodsituatie, nu pas begint te lopen na 17 juli 2020. Ook nu weer met als 
randbemerking dat als de regering zou beslissen om die periode van civiele noodsituatie te verlengen, ook 
die datum van 17 juli 2020 nog zal wijzigen naar de nieuwe einddatum van de periode van civiele 
noodsituatie.
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C. Verlenging totale geldigheidsduur van opeenvolgende brandveiligheidsattesten B:

Artikel 77 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 wijzigt artikel 4, tweede lid, artikel 8, 
§5, eerste lid, en artikel 10, §3, eerste lid, van besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2011. 
Hierdoor wordt de totale geldigheidsduur van de opeenvolgende attesten B gewijzigd van 8 jaar naar 9 
jaar. Deze wijziging blijft ook na de periode van civiele noodsituatie verder van toepassing.

D. Verlenging overgangstermijn voor indienen eerste brandveiligheidsattest voor de groepen van 
assistentiewoningen en lokale dienstencentra:

Artikel 78 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 wijzigt artikel 17/1 van besluit van de 
Vlaamse Regering van 9 december 2011. Hierdoor wordt de overgangstermijn voor de groepen van 
assistentiewoningen om een eerste attest en brandpreventieverslag in te sturen, met één jaar verlengd tot 
1 oktober 2021.

Artikel 79 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 wijzigt artikel 17/2 van besluit van de 
Vlaamse Regering van 9 december 2011. Hierdoor wordt de overgangstermijn voor de lokale 
dienstencentra om een eerste attest en brandpreventieverslag in te sturen, met één jaar verlengd tot 1 
oktober 2021.

Uiterlijk op 31 maart 2021 bezorgt de verantwoordelijke beheersinstantie van de groep van 
assistentiewoningen of het lokaal dienstencentrum een aanvraag aan de burgemeester om een 
brandpreventie-onderzoek te laten uitvoeren door de bevoegde hulpverleningszone, als dat voor die 
datum nog niet gebeurd is. Daarbij worden in voorkomend geval een geactualiseerde stand van zaken 
van de nog uit te voeren werken en een verdere planning meegestuurd.

4. Het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018 tot vaststelling van de regels voor 
het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot wijziging van de regels voor de 
voorafgaande vergunning

Voorzieningen waarvoor een erkennings- of omzettingskalender werd verleend kunnen (bijkomende) 
vertraging hebben opgelopen door de uitbraak van COVID-19, waardoor de initiatiefnemers niet tijdig de 
erkenning of bijkomende erkenning konden aanvragen of de subsidie niet tijdig kon worden verleend. Artikel 
32 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 mei 2020 bepaalt dat voor dergelijke gevallen de 
administrateur-generaal, boven op het uitstel van maximaal drie jaar, vermeld in artikel 38, tweede lid, van 
het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018, een bijkomend uitstel van maximaal één jaar kan 
geven voor het trimester, vermeld in de erkennings- of omzettingskalender. De initiatiefnemers bezorgen 
daarover een omstandig gemotiveerd verzoek aan de administrateur-generaal met een aangetekende brief of 
op een andere wijze die de minister bepaalt, uiterlijk in het trimester, vermeld in de erkennings- of 
omzettingskalender.
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5. Verdere informatie en vragen

Indien u vragen heeft, verzoeken we u om deze via e-mail te versturen naar ouderenzorg@vlaanderen.be 
(woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra voor dagverzorging, groepen van 
assistentiewoningen of centra voor herstelverblijf, en centra voor dagopvang wat vragen over de 
voorafgaande vergunning betreft) of thuiszorg@vlaanderen.be (centra voor dagopvang wat vragen over 
de erkenning betreft, en lokale dienstencentra). Op die manier kunnen we u momenteel op de meest 
vlotte en duidelijke wijze een antwoord bezorgen. 

Tot slot wil ik mijn oprechte dank uitdrukken voor alle, zeer zware en belastende inspanningen die u en 
uw medewerkers leveren en geleverd hebben in deze moeilijke tijden van coronacrisis die zowel onze 
residenten als het personeel en hun leidinggevenden zwaar getroffen hebben.
De medewerkers van ons agentschap, zowel de collega’s van de afdeling Woonzorg en Eerste Lijn, de 
afdeling Preventie (Infectieziekten), de afdeling Beleidsinformatie en Zorgberoepen, onze staf- en IT-
diensten én de collega’s van Zorginspectie (Departement) en collega’s uit andere Vlaamse agentschappen 
die ons solidair hebben bijgestaan, hebben hun uiterste best gedaan om uw voorziening te ondersteunen 
tijdens de afgelopen maanden. 
Ook ons agentschap werd vanaf maart geconfronteerd met een absolute schaarste aan 
beschermingsmaterialen en met grote tekorten op vlak van testmaterialen door de instorting van de 
internationale productie en handel.
Laten we ons zo goed mogelijk voorbereiden op de onzekerheid die de nabije toekomst ons brengt. 

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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