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Aanvullende informatie naar aanleiding van de tweede golf
binnen de COVID-19-pandemie
Via deze mededeling informeren we u over enkele aspecten van de COVID-19-pandemie.
Samenscholingsverbod
Sinds het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 1 geldt een samenscholingsverbod voor meer dan
vier personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet inbegrepen. Het ministerieel besluit van 28
november 2020 wijzigt een aantal maatregelen en maakt een uitzondering op het
samenscholingsverbod voor huishoudens. Het Nationaal Crisiscentrum (NCCN) bevestigde aan het
VAPH dat personen die onder eenzelfde dak wonen, beschouwd worden als een huishouden. Voor
de VAPH-sector wil dat zeggen dat residentiële leefgroepen niet gebonden zijn aan het
samenscholingsverbod wanneer zij zich samen op openbare plaatsen begeven.
Tijdelijke werkloosheid bij (gedeeltelijke) sluiting van een voorziening voor personen met een
handicap
Voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 kunnen ouders van personen
met een handicap die verlof moeten nemen om hun kind op te vangen ten gevolge van de sluiting
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ministerieel besluit van 28 oktober 2020# houdende dringende maatregelen om de verspreiding
van het coronavirus COVID-19 te beperken
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van de opvang of de onderbreking van de dienstverlening voor personen met een handicap wegens
coronamaatregelen, een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Als ouder moet u daarvoor een attest ‘sluiting corona’ laten invullen door de betrokken
voorziening. U vindt dat attest op de website van de RVA:
https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/attest-sluiting-corona.
Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan aangevraagd worden wanneer u moet instaan voor
de opvang van:
●

Een persoon met een handicap die u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van de persoon,
en die niet naar een voorziening voor personen met een handicap kan gaan.

●

Een persoon met een handicap die u ten laste hebt, ongeacht de leeftijd van de persoon,
die een intramurale of extramurale dienstverlening of behandeling georganiseerd of
erkend door de Gemeenschappen geniet.

De reden waarom de persoon met een handicap niet naar de voorziening of de dienstverlening
voor personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan de tijdelijke sluiting of
onderbreking van de dienstverlening als gevolg van een maatregel om de verspreiding van het
coronavirus te beperken. Het kan ook gaan om een gedeeltelijke sluiting van een voorziening voor
personen met een handicap of een gedeeltelijke stopzetting van dienstverlening voor personen
met een handicap.
In volgende situaties kunt u een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
●

volledige sluiting van de opvang in de voorziening, bijvoorbeeld wegens een uitbraak
COVID-19 of wegens richtlijnen van de overheid;

●

deeltijdse sluiting van de opvang in de voorziening, bijvoorbeeld de vergunde
zorgaanbieder of het multifunctioneel centrum beslist om voor de helft van de personen
met een handicap opvang te organiseren of om voor alle personen met een handicap
slechts de helft van de tijd opvang te organiseren. Ook als er bijvoorbeeld vooraf nagegaan
wordt voor welke gebruikers opvang in de thuissituatie (deels) haalbaar is.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geldt zolang de persoon met een handicap niet terug
kan gaan naar de voorziening/dienstverlening voor personen met een handicap. Ook in geval van
co-ouderschap kan een beroep gedaan worden op deze regeling.

De RVA verduidelijkt dat in situaties waar opvang mogelijk is binnen de voorziening voor personen
met een handicap, u geen beroep kunt doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.
Concreet wil dat zeggen dat volgens de RVA in onderstaande situaties geen beroep gedaan kan
worden op deze tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:
●

wanneer ouders op eigen initiatief hun kind thuis opvangen, bijvoorbeeld wegens zorgen
over besmettingsgevaar.

●

Wanneer ouders de keuze hebben tussen opvang in de voorziening of thuis, bijvoorbeeld
bij een tijdelijk stopzetten van transfers tussen thuis en de voorziening.

Vaccinatiestrategie COVID-19
De laatste dagen is de vaccinatiestrategie COVID-19 een veelbesproken thema in de media. Wie er
eerst aan bod zal komen voor een vaccin, is een vaak gestelde vraag. We begrijpen dat die vraag
ook bij personen met een handicap en hun netwerk zeer sterk leeft. We kunnen u alvast laten
weten dat we ook vanuit het VAPH betrokken zijn in het kader van de prioriteringen binnen de
vaccinatiestrategie. Meer informatie is momenteel nog niet beschikbaar. Op korte termijn worden
nog enkele beslissingen verwacht die daarna goedgekeurd moeten worden door de bevoegde
instanties. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij u daarover zo snel mogelijk informeren. De
voorzieningen binnen de VAPH-sector zijn alvast gevraagd om zich voor te bereiden tegen dat de
vaccins beschikbaar zijn.

