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Administratieve afhandeling bepaalde compenserende
maatregelen COVID-19
1. Maatregel om de ondersteuning van personen met een handicap te
continueren (extra subsidie 1%-2%)
Voorzieningen die geconfronteerd worden met een uitbraak en voorzieningen voor wie het naleven van de
strikte veiligheidsvoorschriften en hygiënische maatregelen niet vanzelfsprekend is, zullen mogelijk extra
kosten maken, bijvoorbeeld om extra personeel en infrastructuur te kunnen inzetten, om te testen,.... De
Vlaamse Regering voorziet daarom extra subsidies van 1 % tot uitzonderlijk maximaal 2 % op de jaarsubsidies
voor de jaren 2020 en 2021 om de extra kosten te compenseren voor de subsidie-eenheid (SE) die volgens
het BVR in aanmerking komen voor de compensatie. Wanneer een voorziening geconfronteerd wordt met
een uitbraak waarbij meer dan 10 gebruikers en/of personeelsleden binnen twee weken tegelijk besmet zijn
met het COVID-19-virus kan maximaal 2% worden toegekend.
Om in aanmerking te komen voor de 2% extra subsidies zal de zorgaanbieder via een bevraging in de
geïntegreerde registratietool het VAPH formeel de goedkeuring vragen.
Deze bevraging wordt op dit ogenblik geïmplementeerd in de geïntegreerde registratietool (GIR).
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Hierbij is het enkel de bedoeling een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor de 2 % regel. Er zal
dus gevraagd worden in welke periode er inderdaad een uitbraak was met een voldoende hoog aantal
besmettingen om hiervoor in aanmerking te komen.
Bij het afrekeningsdossier zal de zorgaanbieder een overzicht moeten geven van de kosten die hij gemaakt
heeft.
Volgende kosten kunnen ingebracht worden:
- kosten inzet extra personeel (met verantwoording waarvoor het personeel precies werd ingezet)
- bijkomende kosten arbeidsgeneesheer
- kosten voor organisatie en afnemen van testen
- …
Volgende kosten kunnen niet ingebracht worden:
-

kosten voor materiaal
kosten voor inschakelen van externen of extra personeel voor de vaccinatie

Voor die kosten worden momenteel andere regelingen uitgewerkt.

2. Derving woonkosten
De voorzieningen hebben recht op een tegemoetkoming van 15 euro per nacht voor die nachten
woonondersteuning die zijn overeengekomen in de individuele dienstverleningsovereenkomst, waarvan een
gebruiker geen gebruik heeft gemaakt in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31
december 2020 door COVID-19.
In de GIR zal per voorziening een lijst beschikbaar zijn met de geregistreerde vouchers, de
begeleidingsovereenkomsten geïnterneerden en de cashovereenkomsten van de gebruikers met ingevulde
frequentie woonondersteuning en lopend in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020.
Het aantal nachten waarvan de gebruiker geen gebruik heeft gemaakt, zoals overeengekomen in de IDO, en
dit omwille van redenen gelinkt aan COVID-19 zal ingevuld kunnen worden per cliënt.
De lijst en de mogelijkheid om het doorgeven van deze nachten wordt binnenkort in de GIR voorzien.
Van zodra de registratie van de gevraagde gegevens tot het bekomen van de 2% extra subsidie en de
gederfde woonkosten mogelijk is in de geïntegreerde registratietool worden de GIR gebruikers via mail op de
hoogte gebracht. Meer gedetailleerde informatie rond de registratie zal kunnen nagelezen worden in de
handleiding/richtlijnen GIR.
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