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Besluit van de Vlaamse Regering 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

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20,
gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993 en artikel 87, §1;
- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door
het Rekenhof, artikel 3, derde lid;
- het decreet van 18 december 2020 houdende de uitgavenbegroting van de
Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2021, artikel 12 en 13.
Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, zijn akkoord werd
aangevraagd op 18 juni 2021.
Juridisch kader
Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:
- de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door
het Rekenhof;
- de Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 29 maart 2019;
- het Besluit Vlaamse Codex Overheidsfinanciën van 17 mei 2019;
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.
Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
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Artikel 1. In dit besluit wordt verstaan onder:
1°
centrum voor algemeen welzijnswerk: centrum voor algemeen
welzijnswerk: een centrum als vermeld in artikel 2, 2°, van het decreet van
8 mei 2009 betreffende het algemeen welzijnswerk;
2°
groep van assistentiewoningen: een groep van assistentiewoningen als
vermeld in artikel 30 van het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019;
3°
multifunctioneel centrum: een erkend multifunctioneel centrum voor
minderjarige personen met een handicap als vermeld in artikel 2 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2016 houdende erkenning
en subsidiëring van multifunctionele centra voor minderjarige personen met
een handicap;
4°
psychiatrisch verzorgingstehuis: een psychiatrisch verzorgingstehuis als
vermeld in artikel 2, 12°, van het decreet van 6 juli 2018;
5°
revalidatievoorziening: een revalidatievoorziening als vermeld in artikel 2,
16°, van het decreet van 6 juli 2018, met uitzondering van de ziekenhuizen
en de revalidatieziekenhuizen;
6°
vergunde zorgaanbieder: de aanbieder van niet-rechtstreeks toegankelijke
zorg en ondersteuning die vergund is conform het besluit van de Vlaamse
Regering van 24 juni 2016 houdende het vergunnen van aanbieders van
niet- rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning voor personen met
een handicap.
Art 2. Dit besluit is van toepassing op de volgende voorzieningen of gedeelten van
voorzieningen, in zoverre het gaat om residentiële voorzieningen of residentiële
gedeelten van voorzieningen:
1°
de centra voor algemeen welzijnswerk;
2°
de groepen van assistentiewoningen;
3°
de multifunctionele centra;
4°
de psychiatrische verzorgingstehuizen;
5°
de revalidatievoorzieningen
6°
de vergunde zorgaanbieders.
In afwijking van het eerste lid is dit besluit niet van toepassing op de
voorzieningen die voor de COVID-19-vaccinatie van hun personeel en van de
mensen die verblijven in de voorziening een beroep hebben gedaan op een mobiele
equipe als vermeld in artikel 2, 2°, c), van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 februari 2021 tot toekenning van een subsidie aan de zorgraden en de
penvoerende organisaties voor het programmamanagement en de bestaffing van de
vaccinatieteams in de vaccinatiecentra.
Art. 3. §1. Aan de voorzieningen, vermeld in artikel 2, wordt een forfaitaire
subsidie toegekend van maximaal 464.963,48 euro 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 wordt berekend per voorziening op basis van het aantal
geleverde dosissen van het COVID-19-vaccin voor het eerste vaccinatiemoment,
rekening houdend met de volgende factoren:
1°
twee vaccinatiemomenten per gevaccineerde persoon;
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2°

3°

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;
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.
De begunstigde voorzieningen en het toegekende subsidiebedrag per
begunstigde voorziening zijn opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is
gevoegd.
§2. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, heeft betrekking op de periode van 15
februari 2021 tot en met 30 april 2021 en wordt vastgelegd op de volgende
begrotingsartikelen van de uitgavenbegroting 2021 van de Vlaamse Gemeenschap:
1°
wat de centra voor algemeen welzijnswerk betreft: GB0-1GCF2EA-WT;
2°
wat de groepen van assistentiewoningen betreft: GE0-1GHF2TG-WT;
3°
wat de multifunctionele centra betreft: GH0-AGGF2RD-WT;
4°
wat de psychiatrische verzorgingstehuizen betreft: GE0-1GDF2LA-WT;
5°
wat de revalidatievoorzieningen betreft: GE0-1GDF2LA-WT;
6°
wat de vergunde zorgaanbieders betreft: GH0-AGGF2RD-WT.
§3. De subsidie, vermeld in paragraaf 1, wordt uitbetaald per voorziening in één
bedrag.
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 februari 2021.
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Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het welzijn, de Vlaamse minister,
bevoegd voor de gezondheids- en woonzorg, en de Vlaamse minister, bevoegd voor
de personen met een beperking, zijn, ieder wat hem of haar betreft, belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Wouter BEKE
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