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Bijlagen

Compenserende maatregelen COVID-19: woonkosten

De COVID-19-richtlijnen en -maatregelen hebben de afgelopen maanden een grote impact gehad op de
ondersteuning en dienstverlening van vergunde en erkende zorgaanbieders aan personen met een handicap.
Met het Besluit van de Vlaamse Regering over de financiële gevolgen van de maatregelen ter bestrijding van
COVID-19 voor voorzieningen voor personen met een handicap en voor personen met een handicap die
ondersteuning hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft de Vlaamse
Regering door compenserende maatregelen de financiële onzekerheid bij organisaties en individuele
budgethouders willen wegnemen.

De inhoud van die compenserende maatregelen, de verdere operationalisering en de einddatum (30
september 2020) werden verduidelijkt in de infonota’s INF/20/102 Compenserende maatregelen voor de
sector personen met een handicap naar aanleiding van de COVID-19-maatregelen en INF/20/140
Compenserende maatregelen: verdere operationalisering en einddatum.

Uit een aantal vragen die het VAPH de voorbije dagen ontving concluderen we dat een verduidelijking van de
toepassing van de woonkosten tijdens de periode van compenserende maatregelen aangewezen is.
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In de periode COVID-19, die nog loopt tot en met 30 september 2020, kunnen vergunde zorgaanbieders geen
woonkosten aanrekenen aan residentiële gebruikers voor de dagen dat zij niet in de voorziening verblijven.
Die compenserende maatregel is een algemene regel en geldt ongeacht de reden van de afwezigheid en
ongeacht of de ondersteuning opnieuw volgens de individuele dienstverleningsovereenkomst wordt
ingevuld.

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen woonkosten opnieuw zoals voorheen aangerekend worden.

We verduidelijken hierbij enkele situaties die zich kunnen voordoen:
●

De gebruiker verblijft omwille van COVID-19-maatregelen een langere periode niet bij de
zorgaanbieder.

●

De gebruiker verblijft omwille van andere redenen dan de COVID-19 maatregelen
(ziekenhuisopname, reis, ziekte …) een langere periode niet bij de zorgaanbieder.

●

De gebruiker verblijft bij de zorgaanbieder, maar de ondersteuning is nog niet helemaal opnieuw
ingevuld zoals overeengekomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

●

De gebruiker verblijft weer bij de zorgaanbieder en de ondersteuning is weer ingevuld zoals
overeengekomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst.

In geen van bovenvermelde - en eventueel nog andere - situaties mag de zorgaanbieder woonkosten
aanrekenen voor de periode of dagen van afwezigheid.

●

Als er gewerkt wordt met een vast maandelijks bedrag, moet dat zolang de COVID-19-periode duurt
aangepast worden aan het aantal aan- en afwezigheidsdagen.

●

Als de woonkosten ook in normale omstandigheden al afgestemd zijn op de aan- en
afwezigheidsdagen, hoeft er uiteraard geen bijkomende verrekening te gebeuren.

Vergunde zorgaanbieders die in de periode COVID-19 geen woonkosten mogen aanrekenen aan afwezige
residentiële gebruikers terwijl ze zelf bepaalde kosten wel moeten blijven betalen, hebben recht op een
forfait van 1500 euro voor elke residentiële gebruiker die van 15 april tot en met 30 april 2020 afwezig was.
Die referentieperiode wordt bepaald door een ministerieel besluit. Na de effectieve ondertekening van het
ministerieel besluit zal het VAPH overgaan tot uitbetaling.
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Voor leefkosten blijft de bepaling gelden dat ze enkel mogen aangerekend worden bij werkelijke
ondersteuning en werkelijk gemaakte leefkosten.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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