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Maatregelen COVID-19 voor budgethouders: nieuwe
einddatum COVID-19-periode
De COVID-19-periode waarin budgethouders gebruik kunnen maken van bepaalde
maatregelen, wordt verlengd tot en met 30 juni 2021. Tot nu toe was de einddatum 31 maart
2021.
Dat betekent het volgende voor budgethouders:
●

●

COVID-19-overeenkomsten voor extra ondersteuning in de thuissituatie worden
aanvaard voor zover ze binnen de periode van 14 maart 2020 tot en met 30 juni 2021
vallen.
Kosten voor budgetjaar 2021 die worden gemaakt op basis van die overeenkomsten
kunnen, met vermelding van COVID-19, zoals altijd worden ingediend tot en met 1 april
2022.

Het bedrag dat u aan COVID-19-kosten mag besteden, is zichtbaar in mijnvaph.be.
Ter herinnering: U mag uw budget alleen overschrijden voor COVID-19-gerelateerde kosten,
dus kosten die voortvloeien uit COVID-19-overeenkomsten. Het VAPH zal daarom nagaan of
een overschrijding van het normale jaarbudget wel degelijk te wijten is aan kosten door COVID19. Als dat niet het geval is, zullen de uitbetalingen van de budgetoverschrijding teruggevorderd
worden.
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Meer informatie
Lees op de webpagina ‘Begeleidende COVID-19-maatregelen voor PVB- en PAB-budgethouders’
alle informatie over de compenserende maatregelen voor budgethouders, samen met info over
extra gemaakte cashkosten en enkele concreet uitgewerkte scenario’s voor budgethouders.
De bestedingsregels van het persoonsvolgend budget (PVB) zijn beschikbaar op
www.vaph.be/pvb/besteden. Een papieren versie kunt u opvragen bij het team
Budgetbesteding van het VAPH.
Meer informatie over het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) vindt u in de ‘Richtlijnen aan de
budgethouders’ op www.vaph.be/pab.

Hebt u vragen?
Het team Budgetbesteding van het VAPH is telefonisch bereikbaar op het nummer
02 249 30 00, van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur (op vrijdag en tijdens de
maanden juli en augustus tot 16.00 uur). Aarzel niet om contact op te nemen als u vragen hebt.
U kunt het team Budgetbesteding ook bereiken via budgetbesteding@vaph.be.

Meer informatie over het coronavirus en de maatregelen
Nuttige informatie van het VAPH over de coronamaatregelen die gelden in de sector en wat de
impact kan zijn op uw zorg en ondersteuning, vindt u:
●
●
●

op www.vaph.be/maatregelen-coronavirus/personen-met-handicap
in de digitale VAPH-nieuwsbrief: www.vaph.be/nieuwsbrief
in Sterk, het driemaandelijks magazine van het VAPH. Abonneer u gratis via
www.vaph.be/actueel/magazines.

Als u een specifieke vraag hebt voor het VAPH, kunt u die stellen via:
●
●

het vragenformulier: www.vaph.be/contacteer-ons
de VAPH-lijn: 02 249 30 00

De maatregelen van de federale en Vlaamse overheid naar aanleiding van het coronavirus in
België vindt u via de volgende kanalen:
●
●

federale overheid: www.info-coronavirus.be of 0800 14 689
Vlaamse overheid: www.vlaanderen.be/corona
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