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Maatregelen COVID-19 – indienen kosten
Op 6 augustus publiceerden we een mededeling met een update rond de begeleidende maatregelen.
https://www.vaph.be/documenten/mededeling-aan-pab-en-pvb-budgethouders-6-augustus-2020
Graag brengen wij de registratie van COVID-19-kosten extra onder de aandacht.

Hoe moeten de COVID-19-kosten geregistreerd worden?
Eerst en vooral moet er een geldige COVID-19-overeenkomst zijn.
Een geldige COVID-19-overeenkomst is:
●
●

een cashovereenkomst waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een
een-op-eenrelatie met de persoon met een handicap
of een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg

Ook overeenkomsten voor alternatieve vervoersoplossingen en overeenkomsten voor intensieve
bijstand met een bijstandsorganisatie zijn geldige COVID-19-overeenkomsten. De overeenkomsten
mogen niet aangegaan worden met een vergunde zorgaanbieder.
COVID-19-kosten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden aanvaard als ze binnen de periode
van 14 maart tot en met 30 september 2020 gemaakt zijn. Bij het registreren van de kosten noteert u bij
de referentie ‘COVID-19’. Met andere woorden, enkel geleverde prestaties tussen 14 maart en 30
september zullen aanvaard worden voor de budgetoverschrijding van 17 %. Prestaties geleverd na 30
september 2020 worden niet meer aanvaard en niet terugbetaald als COVID-19-kosten.
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Kosten die worden gemaakt op basis van COVID-19-overeenkomsten kunnen, net zoals gewone kosten,
worden ingediend tot en met 1 maart 2021.
Als het registreren van cashovereenkomsten en cashkosten nieuw is voor u, kunt u terecht bij een
bijstandsorganisatie om u daarbij te helpen. De kosten voor de ondersteuning van de
bijstandsorganisatie kunt u betalen met uw budget.
De contactgegevens van de bijstandsorganisaties vindt u in de adressenlijst.

Meer informatie
Lees op de webpagina ‘Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders’ alle
informatie over de compenserende maatregelen voor budgethouders, samen met info over extra
gemaakte cashkosten en enkele concreet uitgewerkte scenario’s voor budgethouders.
De bestedingsregels van het persoonsvolgend budget (PVB) zijn beschikbaar op
www.vaph.be/pvb/besteden. Een papieren versie kunt u opvragen bij het team Budgetbesteding van het
VAPH.
Meer informatie over het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) vindt u in de Richtlijnen aan de
budgethouders.

Hebt u nog vragen?
Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 249 30 00, van
8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de maanden juli en augustus tot
16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt. U kunt het team Budgetbesteding ook
bereiken via budgetbesteding@vaph.be.
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