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aan WOUTER BEKE
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

Woonzorgcentra (wzc’s)  -  Bovennormpersoneel en verlofdagen

Ik verwijs naar mijn schriftelijke vraag nr. 383 van 5 februari 2021 over de 
personeelsnormen in de woonzorgcentra, in het bijzonder naar de volgende deelvragen:

 “1. Graag een overzicht voor de jaren 2010 tot en met 2020 van het aantal 
bovennormpersoneelsleden in de Vlaamse woonzorgcentra met onderverdeling in 
openbaar, for profit (inclusief vzw’s die behoren tot commerciële groepen) en social profit. 
Indien het niet mogelijk is het onderscheid te maken tussen openbaar for profit en social 
profit, mag de indeling openbaar, vzw en commercieel gebruikt worden.” 

“4. Graag een gemiddelde van het aantal betaalde verlofdagen voor het zorgpersoneel in 
de woonzorgcentra met onderverdeling in openbaar, for profit (inclusief vzw’s die behoren 
tot commerciële groepen) en social profit voor de periode van 2010 tot en met 2020. Indien 
het niet mogelijk is het onderscheid te maken tussen openbaar, for profit en social profit 
mag de indeling openbaar, vzw en commercieel gebruikt worden.”

Ik heb nu de volgende bijkomende vragen voor de minister.

1. Het bovennormpersoneel is de benaming van het verschil tussen het aanwezige en het 
gesubsidieerde zorgpersoneel. In het antwoord van de minister op bovenvermelde 
schriftelijke vraag werd dat verschil uitgedrukt in voltijdsequivalenten (vte’s). 

Graag kreeg ik ook een overzicht van het bovennormpersoneel per type 
woonzorgcentrum (commercieel, openbaar en vzw) voor de beschikbare 
referentieperiodes (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020), uitgedrukt in percentages 
(aandeel personeel dat aanwezig is boven de gesubsidieerde norm). 

2. Op de vraag naar het aantal betaalde verlofdagen voor het zorgpersoneel in de 
woonzorgcentra antwoordde de minister dat er wat betreft de voorzieningen onder het 
paritair comité 330 geen antwoord werd ontvangen. 

Indien mogelijk, graag het antwoord van de voorzieningen onder het paritair comité 
330. 



WOUTER BEKE 
VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID, GEZIN EN ARMOEDEBESTRIJDING

ANTWOORD
op vraag nr. 485 van 12 maart 2021
van LISE VANDECASTEELE

1. Percentage aan zorgpersoneel, aanwezig voor toets financiële norm, door de 
woonzorgcentra en de centra voor kortverblijf bevestigd in de RaaS-webtoepassing, 
boven het zorgpersoneel in de financiële norm:

Commercieel Openbare sector vzw
Referentieperiode
2017-2018

16,05% 33,82% 18,33%

Referentieperiode
2018-2019

14,74% 32,38% 17,98%

Referentieperiode
2019-2020

13,69% 31,65% 18,17%

2. Aantal verlofdagen voor de werknemers die vallen onder het paritair comité 330:

Wettelijk verlof: 20 dagen
Conventionele verlofdagen bovenop wettelijk verlof: 2 dagen krachtens cao van 
18/12/95


