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Bijlagen

COVID-19-compensatie: werkingsjaar 2020 en 2021

Naar aanleiding van de coronapandemie, heeft de Vlaamse Regering budget uitgetrokken om de
voorzieningen een compensatie toe te kennen. In deze infonota geven we een overzicht van de COVID-19compensaties voor het werkingsjaar 2020. U vindt ook een overzicht van de COVID-19-compensaties voor
2021. De instructies voor het indienen van het werkjaar 2021 volgen op een later tijdstip.

Deze infonota handelt over de compensaties die werden toegekend aan voorzieningen. Daarnaast konden
budgethouders onder bepaalde voorwaarden tot 25,5 % meer besteden dan hun normale budget. Die
verhoging wordt verder meegenomen binnen de gewone administratieve processen van besteding.
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Overzicht van de COVID-19-compensaties voor het
werkingsjaar 2020
-

VIPA-COVID-19-compensatie 2020
-

Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2020 tot vaststelling van de regels voor de
toekenning van een subsidie aan residentiële voorzieningen in het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten ten gevolge van de
COVID-19-epidemie

-

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) heeft in
2020 een bevraging gedaan voor het uitkeren van een forfaitaire subsidie. Het VAPH heeft
een lijst aangeleverd met de residentiële voorzieningen. Daarnaast konden de voorzieningen
bij VIPA nog bijkomende kosten declareren op factuurbasis.

-

De compensatie is uitbetaald.

Gederfde woonkosten periode maart tot en met oktober 2020
-

Ministerieel besluit van 2 oktober 2020 over een financiële compensatie voor de derving van
vergoedingen voor woonkosten als gevolg van de COVID-19 pandemie

-

Vergunde zorgaanbieders die in de periode COVID-19 geen woonkosten mochten
aanrekenen aan afwezige residentiële gebruikers terwijl ze zelf bepaalde kosten wel moesten
blijven betalen, hebben recht op een forfait van 1500 euro voor elke residentiële gebruiker
die in de in het MB bepaalde referentieperiode van 15 april tot en met 30 april 2020 afwezig
was.

-

De compensatie is uitbetaald.

Vergoeden van de variabele prestaties tijdens de periode COVID-19
-

Op basis van ministerieel besluit

-

De voorziening kan een verhoging van het maximaal aantal variabele prestaties doorgeven.

-

De compensatie is nog niet uitbetaald, maar gebeurt samen met het afrekeningsdossier
2020.

-

Gederfde woonkosten periode 1 oktober tot en met 31 december 2020
-

Artikel 6 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van
maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in
periodes van opflakkering van COVID-19

-

De voorzieningen hebben recht op een tegemoetkoming van 15 euro per nacht voor die
nachten woonondersteuning die zijn overeengekomen in de individuele

1

dienstverleningsovereenkomst, waarvan een gebruiker geen gebruik heeft gemaakt in de
periode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 door COVID-19.
-

De compensatie is uitbetaald.

1 en 2 % subsidie
-

Artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van
maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in
periodes van opflakkering van COVID-19

-

Infonota INF/21/63 geeft een verduidelijking over de 1 en 2 % extra subsidie. De kosten die
de voorzieningen kunnen indienen bij het VAPH, zijn de kosten van het extra personeel en de
kosten gemaakt om de veiligheid van het personeel te garanderen.

-

De compensatie moet nog uitbetaald worden, maar zal gebeuren na verwerking van het
afrekeningsdossier 2020.

Indienen van de COVID-19-compensaties werkingsjaar 2020
VIPA betaalde in 2020 een COVID-19-compensatie uit volgens het BVR van 29 mei 2020. Die compensatie
subsidieert de investeringen in roerende en onroerende infrastructuur die noodzakelijk zijn om de
opvangcapaciteit te verhogen, aan te passen of in haar oorspronkelijke staat te herstellen en de financiering
van het beschermingsmateriaal, de desinfecteringsproducten, het testmateriaal, de wasserij en de speciale
afvalverwerking.

Infonota INF/21/63 gaf aan dat voorzieningen een maximum van 1 % van de jaarsubsidie met een eventuele
verhoging tot 2 % subsidie kunnen ontvangen voor kosten die worden gemaakt door COVID-19 om extra
personeel aan te trekken of in te zetten om de veiligheid van het personeel te garanderen als die kosten
niet al worden gesubsidieerd door het agentschap, door de federale, communautaire, regionale of lokale
overheden.

De voorziening kan bij het VAPH een aanvraag doen om de 1 en 2 % subsidie te ontvangen. Om de subsidie
van 1 % aan te vragen, geeft u een overzicht van de gemaakte kosten door. U mag daarbij geen kosten in
rekening brengen die al gedekt worden door de tegemoetkoming vanuit VIPA, hetzij het forfaitaire gedeelte,
hetzij de aanvullende subsidie op basis van facturen. Stel dat u in totaal voor 80.000 euro aan kosten hebt
voor materiaal en infrastructuur, en u hebt van het VIPA een forfait ontvangen van 40.000 euro, en
daarnaast nog een subsidie van 10.000 euro op basis van facturen, dan mag u ten aanzien van het VAPH nog
slechts voor 30.000 euro aan facturen voorleggen (ook van materialen en aanpassingen). De facturen blijven
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bij de voorziening maar kunnen door het VAPH of Zorginspectie opgevraagd worden. Het VAPH kan ter
controle steekproeven organiseren of een onderzoek door Zorginspectie initiëren, ook aangaande het
vermijden van dubbele subsidiëring ten aanzien van VIPA. Daarnaast vragen we u een verklaring op eer
waarin u verklaart geen dubbele subsidiëring voor de ingediende facturen te hebben ontvangen.
Praktisch geeft u de kosten via het sjabloon in bijlage door. Dat sjabloon kunt u ingevuld opladen in ISIS via

afrekeningen 2020. Gelieve reeds voordien ingevulde sjablonen te verwijderen en alleen het laatst
definitieve sjabloon op te laden om misverstanden te vermijden.

Enkele maanden geleden kon u via GIR de gegevens voor de 2 % subsidie ingeven. Het VAPH beschikt over de
resultaten van die bevraging en zal communiceren of uw voorziening al dan niet in aanmerking komt voor die
2 % subsidie.

Voor vragen kunt u terecht bij afrekeningen@vaph.be.

De gederfde woonkosten werden voor de twee periodes van 2020 reeds uitbetaald. Daarbij kreeg de
voorziening een subsidie voor de gebruikers die door de coronacrisis geen gebruik hebben gemaakt van hun
woonondersteuning. Die subsidie is een forfaitaire subsidie voor de derving van de woonkosten. Die kosten
mogen dus niet meer in rekening gebracht worden bij de 1 % en 2 %. Zoals eerder vermeld, zal er nog een
communicatie volgen voor de uitbetaling van de gederfde woonkosten in 2021.

Overzicht van de COVID-19-compensaties voor het
werkingsjaar 2021
We vermelden hier ter informatie de maatregelen die genomen werden voor 2021:
-

VIPA-COVID-19 compensatie 2021
-

Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan instellingen in het
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de vergoeding van bepaalde kosten
ten gevolge van de COVID-19-epidemie

-

Het VAPH legt de laatste hand aan de verzameling van de gegevens.

-

Om de vergoeding te bepalen, moet er volgens het besluit uitgegaan worden van het
gemiddeld aantal gebruikers in de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Dat werd
berekend door het aantal dagen dat een gebruiker ondersteuning genoot (volgens
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geregistreerde IDO) op te tellen, en dan te delen door 181. Voor RTH werd uitgegaan van de
erkenning.
-

Forfaitaire vergoeding kosten organisatie vaccinatie
-

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 juli 2021 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

-

Bedrag compensatie per organisatie stond vermeld in het besluit, en was gebaseerd op het
aantal vaccins dat in de vaccinatiecampagne geleverd werd.

-

Werd reeds uitbetaald.

1 en 2 % subsidie
-

Artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot vaststelling van
maatregelen om de ondersteuning van personen met een handicap te continueren in
periodes van opflakkering van COVID-19

-

Infonota INF/21/63 geeft een verduidelijking over de 1 en 2 % extra subsidie. Om dubbele
subsidiëring tegen te gaan, wordt het indienen van die kosten uitgesteld totdat er
duidelijkheid bestaat over de totale VIPA-subsidie die de voorzieningen zullen ontvangen. De
kosten die de voorzieningen kunnen indienen bij het VAPH, zijn de kosten van het extra
personeel en de kosten gemaakt om de veiligheid van het personeel te garanderen.

-

De compensatie moet nog uitbetaald worden, maar zal gebeuren na verwerking van het
afrekeningsdossier 2021.

-

Nadere richtlijnen volgen nog.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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