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Betreft: Infrastructuursubsidiëring voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf 
aankondiging 5e oproep

Geachte mevrouw, heer,

Nieuwe investeringen voor woongelegenheden in een woonzorgcentrum en een centrum voor kortverblijf 
kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidiëring via het infrastructuurforfait. In 
2020 zal hiertoe door de minister een volgende oproep worden uitgeschreven.

Indien u op deze vijfde oproep wenst te reageren, gelieve dan zeker nu reeds rekening te houden met de 
volgende aandachtspunten.

Beslissingsbevoegdheid bij Zorg en Gezondheid vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari 2020 heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid beslissingsverantwoordelijkheid met 
betrekking tot de infrastructuursubsidiëring voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf, wat impliceert 
dat vanaf die datum:

o de administrateur-generaal van het vermelde agentschap beslist over ingediende aanvragen in het 
kader van de jaarlijkse oproep;

o de aanvragen tot uitstel of annulering van het goedgekeurde infrastructuurforfait gericht worden aan 
het vermelde agentschap en het agentschap daar ook over beslist.

De nieuwe website over het infrastructuurforfait zal u binnenkort kunnen raadplegen via https://www.zorg-
en-gezondheid.be/infrastructuurforfait. Alle communicaties kan u vanaf 1 januari 2020 richten aan het 
agentschap via het nieuwe mailadres: infrastructuurforfait@vlaanderen.be. 

Tot en met 31 december 2019 kan u uiteraard alle informatie nog terugvinden op website van VIPA: 
https://www.departementwvg.be/infrastructuurforfait.

Vlaams Infrastructuurfonds voor 
Persoonsgebonden Aangelegenheden
Koning Albert II-laan 35 bus 34
1030 Brussel
T 02 553 32 41
www.vipa.be
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Looptijd van de oproep
De eerstkomende vijfde oproep zal lopen van 15 februari 2020 tot 15 april 2020. Aanvragen die worden 
ingediend na deze looptijd worden niet behandeld. 

Rechtsgeldige beslissing tijdig nemen
Bij het indienen van een aanvraag moet elke initiatiefnemer een rechtsgeldige beslissing1 insturen. Gelieve 
hiermee rekening te houden om de beslissende vergaderingen voor de bevoegde organen tijdig in te plannen.

Voorafgaande vergunningen
Vanaf 1 januari 2020 zal uw aanvraag pas worden aanvaard indien u over de nodige voorafgaande 
vergunningen beschikt. Dit geldt zowel in het geval van een vervangingsnieuwbouw, een vernieuwbouw, een 
capaciteitsuitbreiding of het bouwen van een volledig nieuwe voorziening. 

In geval van een capaciteitsuitbreiding dient u bovendien ingeschreven te zijn op de omzettings- of 
erkenningskalender. De voorafgaande vergunningen zijn ook vereist voor de realisatie van de 
vervangingswoongelegenheden. 

Uiterlijk tegen de uiterste indieningsdatum van 15 april 2020 moet u dus over de vereiste voorafgaande 
vergunning beschikken. Indien u dan nog niet over de vereiste voorafgaande vergunning beschikt, wordt uw 
aanvraag geweigerd. 

Verdere informatie m.b.t. het aanvragen van de voorafgaande vergunning en het aanvraagformulier vindt u op 
de website van het agentschap Zorg en Gezondheid:  https://www.zorg-en-gezondheid.be/formulier-voor-de-
aanvraag-van-de-voorafgaande-vergunning-voor-een-woonzorgcentrum-een-centrum-voor 

Indien u vragen hebt over uw voorafgaande vergunningen, kan u contact opnemen met uw 
sectorverantwoordelijke binnen het agentschap Zorg en Gezondheid. De contactgegevens 
kan u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid. https://www.zorg-en-
gezondheid.be/per-domein/ouderenzorg/woonzorgcentra/contact 

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief, kan u contact opnemen via 
infrastructuurforfait.vipa@vlaanderen.be

Hierbij wens ik u tenslotte nog te danken voor uw dagelijkse zorg voor een kwalitatief zorgaanbod. 

Met vriendelijke groeten,

Karine Moykens
Secretaris-generaal 
Leidend ambtenaar VIPA

1 de rechtsgeldige beslissing waarmee beslist wordt het infrastructuurforfait aan te vragen: een rechtsgeldige beslissing is een document van de beheerraad van een 
vzw, de raad van bestuur van een vennootschap of gemeenteraad ondertekend door de perso (o) n (en) die hiertoe statutair of regelgevend gemachtigd zijn.
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