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Compenserende Covid maatregelen Variabele prestaties periode 1
oktober 2020 tot en met 31 december 2020
Geachte,

In de infonota/20/174 werd u geïnformeerd over een regeling rond variabele prestaties voor de tweede golf
van de COVID-19-pandemie voor de periode van 1 oktober 2020 tot 31 december 2020.
Via een nieuwe bevraging zullen de extra gepresteerde variabele prestaties, gepresteerd wegens de
verhoogde aanwezigheid van de gebruikers, in kaart gebracht worden aan de hand van een in te vullen
sjabloon. (zie bijlage)
De cijfers van die bevraging en van de eerdere bevraging in de infonota/20/140 worden gecumuleerd en
zullen afgezet worden ten opzichte van het jaarlijkse toegekende pakket variabele prestaties.
Om de vergelijking met een normale situatie te kunnen maken, worden ook de gegevens voor de maand
januari 2020 opgevraagd.
Ook voorzieningen die bij de eerste bevraging geen aanvraag voor bijkomende variabele prestaties deden,
kunnen reageren op de tweede bevraging. Er zal dan ook rekening gehouden worden met de meer of minder
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ingezette variabele prestaties in de eerste COVID-19-periode.
Voorzieningen die bijgevolg het sjabloon van de eerste bevraging niet indienden, maar wel een verhoging
hebben in de tweede periode, moeten ook de uren januari 2020 en de uren van 14 maart 2020 tot
14 juni 2020 (de eerste periode) invullen.
Voorzieningen die het sjabloon van de eerste bevraging wel indienden, moeten de uren van de eerste COVID
periode niet meer invullen, de gegevens worden overgenomen uit het eerste sjabloon.
We vragen aan alle voorzieningen het sjabloon in te dienen, zelfs al is er geen verhoging van de variabele
prestaties en zijn de cijfers 0. U noteert dan 0 uren.
In het sjabloon vult u voor de aangeduide periodes het aantal werkelijk gepresteerde uren in.
Opgelet: het gaat hier telkens over het WERKELIJK AANTAL GEPRESTEERDE EN UITBETAALDE UREN OP SENIVEAU, dus niet verminderd omwille van toegestaan maximaal urenpakket.
Dit mag ook ingevuld worden door SE’s die tot nog toe geen pakket variabele prestaties toegekend hebben
gekregen. Ook zij zullen kunnen aangeven hoeveel extra prestaties er geleverd werden ten opzichte van een
normale situatie.
U bezorgt het sjabloon via mail aan afrekeningen@vaph.be en dit uiterlijk tegen 28 februari 2021.
BELANGRIJK: In het onderwerp van deze mail geeft u volgende titel mee: SE (eigen nummer) variabele
prestaties COVID. (voorbeeld: SE999 variabele prestaties COVID)
Er zal een Ministerieel Besluit opgemaakt worden om éénmalig en tijdelijk het maximaal aantal variabele
prestaties voor 2020 te verhogen. Op die manier kan deze onverwachte meerkost gecompenseerd worden.
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