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Toekenning van een vergoeding voor de kosten van de COVID-19vaccinatie

Geachte

In de periode half februari t.e.m. eind april 2021 vonden 2 collectieve vaccinatiemomenten voor personeel
en zorggebruikers plaats in uw voorziening.
De vaccins werden vanuit het hubziekenhuis aangeleverd aan uw voorziening. De voorzieningen werden
aangemoedigd om zelf een vaccinatieteam samen te stellen. Voorzieningen hebben hiertoe beroep gedaan
op eigen personeel en externe artsen en verpleegkundigen. Voor de vaccinatie van de personeelsleden werd
vaak beroep gedaan op de externe preventiediensten op het werk.
Voorzieningen die niet in de mogelijkheid waren om een eigen vaccinatieteam samen te stellen konden
beroep doen op het mobiel team vanuit het vaccinatiecentrum.
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In de communicatie d.d. 5/05/2021 werd meegedeeld dat minister Beke het initiatief genomen had om een
financiële vergoeding voor de vaccinatie van personeelsleden en zorggebruikers toe te kennen aan de
collectiviteiten.

We wezen er u op dat indien uw voorziening beroep deed op een externe arts of verpleegkundige voor de
vaccinatie, er hiervoor geen nomenclatuur kan aangerekend worden bij de mutualiteiten. De financiering die
toegekend zal worden vanuit de Vlaamse overheid wordt aangewend voor de financiering van deze externe
hulpverleners.
De Vlaamse Regering verleende op 9 juli zijn goedkeuring aan het BVR tot toekenning van een subsidie aan
bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van
de kosten van de COVID-19-vaccinatie.
Aan de voorzieningen wordt een forfaitaire subsidie toegekend voor de kosten die ze gemaakt hebben in het
kader van de toediening van de COVID-19-vaccins geleverd met het oog op de vaccinatie van het personeel
van de voorzieningen en van de meerderjarige personen die verblijven in de voorzieningen.
De subsidie is dus forfaitair en wordt verleend voor de bijkomende opdrachten in het kader van de
coördinatie, het toezicht en de uitvoering van de COVID-19-vaccinaties van zowel zorggebruikers als
personeelsleden in de collectieve voorzieningen.
De subsidie wordt berekend per voorziening op basis van het aantal geleverde dosissen van het COVID-19vaccin voor het eerste vaccinatiemoment, rekening houdend met de volgende factoren:
1° twee vaccinatiemomenten per gevaccineerde persoon;
2° toediening van de vaccins door een verpleegkundige aan een vergoeding van 47,25 euro per uur samen
met en onder toezicht van een arts aan een vergoeding van 80,34 euro per uur;
3° toediening van 40 vaccins per uur.
De berekening van de subsidie gebeurt aan de hand van de volgende formule: (aantal geleverde dosissen/40)
* (80,34 + 47,25) * 2.
Voorzieningen die beroep deden op een mobiel team van het vaccinatiecentrum zijn uitgesloten van deze
financiering.
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De vergoeding voor de COVID-19 vaccinatie in uw voorziening zal in de loop van de komende weken
uitbetaald worden.

James Van Casteren
Administrateur-generaal,afwezig

I.o.
Jos Theunis
Afdelingshoofd Vergunnen en Financieren
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