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Ministerieel besluit over de vermindering van de
outputnormen en compensaties van een aantal diensten en
organisaties
Door de aanhoudende COVID-19-pandemie keurde de Vlaamse Regering eind december 2020 een besluit
goed met een aantal maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap verder te zetten in
periodes van opflakkering van COVID-19. De maatregelen hebben als doel de continuïteit te garanderen in
verschillende situaties waarbij de ondersteuning voor een groep cliënten of voor één of enkele individuele
gebruikers binnen een dienst of voorziening onder druk staat of komt te staan.
Meer informatie over de maatregelen kunt u terugvinden in infonota INF/21/06 - Ondersteunende en
compenserende maatregelen om zorg en ondersteuning tijdens corona verder te zetten (update
14/01/2020).
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Het besluit van de Vlaamse Regering bepaalt eveneens de mogelijkheden van Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding om te voorzien in compensaties voor gederfde woonkosten
bij vergunde zorgaanbieders en om aanpassingen te doen aan outputgerelateerde subsidiëring van een
aantal diensten en organisaties.
Op 9 april 2021 keurde de minister daaromtrent een ministerieel besluit goed. Deze infonota geeft een
overzicht van de beslissingen.
1. Compensatie woonkosten
Als een gebruiker wegens COVID-19-gerelateerde redenen geen gebruik maakt van de overeengekomen
woonondersteuning, dan moet de vergunde zorgaanbieder de te innen woonkosten proportioneel
verminderen. Die maatregel geldt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021 (huidige einddatum BVR).
De regeling voor derving woonkosten voor de eerste periode (maart-september 2020) werd ondertussen
reeds administratief afgehandeld.
Krachtens het besluit van de Vlaamse Regering konden voorzieningen al tot en met 31 december 2020
aanspraak maken op een compensatie van 15 euro per nacht voor gederfde woonkosten. De minister
besliste voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 dezelfde compensatie toe te kennen.
De manier waarop de nodige gegevens - zowel voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december
2020 als voor de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 - voor het berekenen van de
compensatie aangeleverd moeten worden aan het VAPH, wordt u in de loop van de volgende weken nog
gecommuniceerd.
2. Output diensten ondersteuningsplan en mentororganisatie
Voor 2020 wordt de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 voor het aantal te leveren
prestaties bijkomend geneutraliseerd. De voorwaarde dat minstens 92 % van het aantal personeelspunten
moest gepresteerd worden om volledige subsidie te ontvangen, werd voor 2020 reeds in vorig BVR
compenserende maatregelen opgeheven.
Voor 2021 besliste de minister om de vereiste output met 1/8 naar beneden bij te stellen. Zo wordt
tegemoetgekomen aan de verzuchting dat in de eerste maanden van het jaar (1 januari 2021 tot en met 31
maart 2021) niet alle ondersteuning kon worden aangeboden. We gaan er vanuit dat de diensten
ondersteuningsplan in die periode toch de helft van het aantal te verwachten prestaties hebben kunnen
leveren, hetgeen dus neerkomt op een vermindering met 1/8 op jaarbasis.
Om een volledige subsidiëring te ontvangen, moet de dienst ondersteuningsplan nog steeds 92 % behalen
van deze verlaagde outputnorm. Ook de bepaling dat maximaal twintig personeelspunten minder mogen
worden gepresteerd dan het aantal personeelspunten van de verlaagde outputnormen, blijft behouden.
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3. Organisaties voor vrijetijdszorg
Ook voor de organisaties in vrijetijdszorg werd beslist de output naar beneden bij te stellen. De organisaties
voor vrijetijdszorg - die werkingen kunnen hebben voor minderjarigen en/of volwassenen met een handicap hebben in bepaalde periodes bijna geen prestaties kunnen leveren door onder meer federale maatregelen.
Zo mochten bijvoorbeeld langere tijd geen groepsactiviteiten georganiseerd worden voor +12-jarigen en is
dat voor volwassenen nog steeds het geval.
De minister besliste dan ook om voor de organisaties voor vrijetijdszorg voor personen met een handicap
zowel de resterende periode van het jaar 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) als de periode van
1 januari tot en met 31 maart 2021 te beschouwen als een periode dat ze geen prestaties konden leveren.
Het aantal te bewijzen prestaties vermindert proportioneel met die periodes.
4. Aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH)
4.1 Globale individuele ondersteuning (GIO)
Door de samenhang met onderwijs en kinderopvang, de aparte erkenning en de onmogelijkheid om RTHpunten uit te wisselen met andere aanbieders, blijkt dat de aanbieders van globale individuele ondersteuning
(GIO) in 2020 en 2021 bijkomende moeilijkheden ondervonden om aan de outputgerelateerde
verwachtingen te voldoen.
Wat betreft RTH GIO besliste de minister voor:
- Periode 1 oktober - 31 december 2020
Deze volledige periode wordt bijkomend geneutraliseerd waardoor de te behalen personeelspunten in 2020
bijkomend verhoudingsgewijs worden verminderd.
Voor RTH GIO maakt dit dat de te behalen personeelspunten in 2020 verhoudingsgewijs worden verminderd
vanaf 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020. De voorwaarde dat maximaal 20 punten minder dan de
erkende punten mogen worden gepresteerd, verviel reeds.
- Periode 1 januari - 31 maart 2021
Het aantal te behalen personeelspunten RTH GIO wordt in 2021 verminderd met 25 %. Dat betekent dat
ervan uitgegaan wordt dat organisaties geen prestaties hebben kunnen leveren tijdens het eerste kwartaal
van 2021.
4.2 RTH (exclusief GIO)
Daarnaast blijft mogelijk ook voor de andere RTH-ondersteuning een deel van de werking teruggeschroefd
door de maatregelen die gevolgd moeten worden.
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Voor die RTH-punten in de erkenning wordt de output voor 2021 met 12,5 % verminderd. Dat betekent dat
ervan uitgegaan wordt dat RTH-aanbieders tijdens het eerste kwartaal van 2021 minstens de helft van hun
gebruikelijke prestaties hebben kunnen leveren.
Voor de periode van 2020 zijn er geen bijkomende aanpassingen.
Van deze verlaagde outputnormen (punt 4.1 en 4.2) moet de RTH-aanbieder en/of GIO-aanbieder in 2021
nog steeds 92% behalen. Ook de bepaling dat maximaal twintig personeelspunten minder mogen worden
gepresteerd dan het aantal personeelspunten van de verlaagde outputnormen, blijft behouden.
Gedurende de voorbije periode van aanhoudende COVID-19-pandemie met strikte richtlijnen en
maatregelen komen er vragen omtrent omgaan van VAPH met RTH kortverblijf.
In normale omstandigheden moet kortverblijf ingezet worden voor de doelgroepen vastgelegd in de infonota
INF/19/59 Verdeling middelen RTH-kortverblijf. Ook wat betreft uitwisselen van punten kortverblijf werd in
infonota INF/20/17 Aanvraag tot overdracht van punten uit de erkenning RTH naar de erkenning van een
andere RTH-dienst verduidelijkt dat die punten ook na uitwisselen enkel ingezet konden worden voor de
daarvoor bedoelde doelgroep.
In de compenserende maatregelen wordt geen onderscheid gemaakt tussen 'gewone' RTH-punten en RTHpunten die specifiek werden toegekend voor kortverblijf. Als het in deze periode een probleem is om
voldoende kortverblijf aan te bieden, kunnen RTH-diensten toch gesubsidieerd worden volgens hun volledige
erkenning op voorwaarde dat er voldoende 'gewone' RTH-punten gepresteerd worden om de verlaagde
outputnorm te halen.
Dat wil zeggen dat het VAPH de ruimte laat om gedurende de COVID-19-periode de punten kortverblijf
alternatief in te zetten, dus punten kortverblijf gebruiken voor andere ondersteuningsfuncties dan waarvoor
aanvankelijk bedoeld. Dat is in lijn is met de verwachting van de compenserende maatregelen en richtlijnen
om te zoeken naar alternatieven als men de gebruikelijke ondersteuning - in deze situatie verblijf en
aansluitende dagopvang - niet kan aanbieden. Bijvoorbeeld voor gebruikers die niet naar kortverblijf durven
komen, kunnen RTH-aanbieders toch in een alternatieve vorm van ondersteuning voorzien. Tijdens deze
COVID-19-periode zal door het VAPH niet gemonitord worden of er structureel te weinig kortverblijf wordt
aangeboden.
5. Bijstandsorganisaties
Het BVR legt vast dat als een bijstandsorganisatie kan aantonen dat ze minder hoogdrempelige individuele
bijstand kon verlenen wegens COVID-19, de bijstandsorganisatie voor de vergelijkbare periodes in het jaar
2019 een subsidie ten bedrage van het verschil kan ontvangen. Dat voor de periodes die de minister
vaststelt.
De minister besliste om de periode 1 oktober 2020 tot 31 maart 2021 te beschouwen als een periode
waarvan een bijstandsorganisatie mag aantonen dat ze minder hoogdrempelige bijstand hebben kunnen
verlenen. Het VAPH zal de bijstandsorganisaties daarvoor contacteren.
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6. Mogelijke verlenging van de maatregelen
Aan de Vlaamse Regering wordt op korte termijn een ontwerp van besluit voorgelegd om de maatregelen te
verlengen tot 30 juni 2021. Als dat besluit wordt goedgekeurd, zal de verlenging voor een aantal maatregelen
nog moeten bekrachtigd door een bijkomend ministerieel besluit.

James Van Casteren
Administrateur-generaal,afwezig
i.o.

Jos Theunis
Afdelingshoofd
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