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COVID-19-maatregelen voor budgethouders: stijging
budgetoverschrijding en einddatum
Geachte mevrouw of heer,

De COVID-19-pandemie is zoals algemeen geweten nog niet onder controle. De einddatum voor de
compenserende maatregelen rond de budgetgarantie voor zorgaanbieders is 30 september 2020. We gaan
ervan uit dat vanaf 1 oktober 2020 de zorgaanbieders maximaal verder in ondersteuning voorzien, ook indien
het aantal besmettingen in de regio stijgt. Het grote verschil met de eerste golf is immers dat we nu wel
persoonlijke beschermingsmiddelen en testcapaciteit ter beschikking hebben. Daar waar nodig, of daar waar
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de persoon met een handicap vragende partij is, kan de IDO wel (tijdelijk) worden aangepast.
Niettemin zijn er budgethouders die nog te kampen hebben met de consequenties van de COVID-19pandemie, en die nood hebben aan extra ondersteuning, ook na de mogelijkheid om het budget met
maximaal 17 % te overschrijden. Daarom heeft de minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en
Armoedebestrijding de intentie om de maximale overschrijding van het budget op te trekken tot 25,5 % in
2020. Ook de einddatum van die maatregel wordt verlengd tot 31 december 2020. Dit is opgenomen in een
ministerieel besluit dat voorligt ter goedkeuring.

Nogmaals, dit betreft niet de budgetgarantie voor de vergunde zorgaanbieders. Daarvoor blijft de einddatum
30 september 2020. Het kan zijn dat de vergunde zorgaanbieder omwille van ongunstige evoluties in de
COVID-19-pandemie de IDO tijdelijk niet kan uitvoeren. Op dat moment vervalt de IDO niet onmiddellijk (en
dus ook niet de budgetgarantie), maar dient de VZA in overleg met de gebruiker na te gaan hoe er wel
maximaal alternatieve ondersteuning kan geboden worden. De verschillende scenario’s met richtinggevende
kaders voor het organiseren van de dienstverlening en ondersteuning, in infonota INF/20/149 van 24 juli
2020, blijven hierbij een leidraad.

Het VAPH wil hierbij ook de aandacht vestigen op enkele verduidelijkingen in de bestedingsmogelijkheden
binnen de budgetoverschrijding. In het kader van de maatregelen COVID-19 kunnen cashovereenkomsten
worden afgesloten waarbij wordt voorzien in het verlenen van zorg en ondersteuning in een een-opeenrelatie met de persoon met een handicap zoals vermeld in het BVR over de besteding van het budget
voor niet-rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap
en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders volgens artikel 7,2°. In de
bestedingsregels vindt u een overzicht van de mogelijke overeenkomsten. Daar waar in INF/20/140 gesteld
werd dat deze budgetoverschrijding niet kan ingezet worden bij een vergunde zorgaanbieder, heeft een
nadere juridische analyse uitgewezen dat de budgetoverschrijding ook kan indien het budget cash wordt
ingezet bij een vergunde zorgaanbieder voor een overeenkomst in het kader van individuele een-opeenondersteuning en dit in volgende 2 gevallen: a) het uitbreiden van overeenkomsten individuele
ondersteuning die reeds voor de uitbraak van de coronapandemie (dus voor 14 maart 2020) werden
afgesloten met een VZA en b) voor nieuwe overeenkomsten met een VZA waarmee de budgethouder nog
geen dienstverleningsovereenkomst had.

Concreet behoren onder andere volgende overeenkomsten tot de mogelijkheden:
●
●

een overeenkomst met een dienst zoals thuiszorg;
een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder voor:
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○

●
●

het bieden van zorg en ondersteuning in een een-op-eenrelatie als de budgethouder met
deze vergunde zorgaanbieder nog geen lopende dienstverleningsovereenkomst (IDO) heeft;
○ een uitbreiding van een lopende dienstverleningsovereenkomst (IDO) met een vergunde
zorgaanbieder voor zorg en ondersteuning in een-op-eenrelatie als deze al individuele
ondersteuning in een een-op-eenrelatie voorzag;
een overeenkomst voor alternatieve vervoersoplossingen;
een overeenkomst voor intensieve bijstand met een bijstandsorganisatie.

Belangrijk is dat in het kader van de budgetoverschrijding enkel cashovereenkomsten afgesloten kunnen
worden én deze budgetoverschrijding enkel gebruikt kan worden voor COVID-19-gerelateerde kosten. Het
VAPH zal nagaan of de overschrijding van het gebruikelijke jaarbudget van de budgethouders te wijten is aan
kosten omwille van COVID-19. Indien dit niet het geval is zullen uitbetalingen van de budgetoverschrijding
teruggevorderd worden.

Voor budgethouders die al een budgetverhoging hadden van 17 %, wordt hun budget automatisch
opgetrokken tot maximaal 25,5 % na goedkeuring van het ministerieel besluit. Overeenkomsten en
bijhorende kosten inzake extra ondersteuning in de thuissituatie binnen de periode van 14 maart tot en met
31 december 2020 zullen aanvaard worden. Kosten die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten,
met vermelding van COVID-19, zullen ingediend kunnen worden tot en met 1 maart 2021. Budgethouders
voor wie het registreren van cashovereenkomsten een obstakel vormt, kunnen voor ondersteuning terecht
bij een bijstandsorganisatie.

Om ervoor te zorgen dat de budgethouders maximaal van deze regeling op de hoogte zijn, vragen wij u de
budgethouders die in uw voorziening ondersteund worden, daarover te informeren. U kan hiervoor gebruik
maken van de mededeling aan de budgethouders, die u kan vinden in bijlage.

Wij danken u voor uw medewerking.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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