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Bijlagen

Registratie noodopvang in de GIR

Situering
Infonota INF/21/116 gaf een toelichting over de compenserende maatregelen voor de multifunctionele
centra die instaan voor bijkomende noodopvang van kleuters of lagere schoolkinderen die vanwege
individuele isolatie- en quarantainemaatregelen, opschorten lessen of schoolsluitingen niet naar school
kunnen en waarvan de ouders, hetzij vanwege de eigen werksituatie, hetzij vanwege de specifieke
zorgnoden van de betrokken kinderen, hetzij vanwege een onveilige thuissituatie, niet zelf voor de opvang
van kunnen instaan.

De Vlaamse Regering keurde op 10 december een besluit goed dat een financiële tussenkomst voorziet voor
alle partners die mee instaan voor de noodopvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. De
financiële tussenkomst gaat over een periode van 13 december 2021 tot en met 15 april 2022 en geldt zowel
voor de compensatie van het MFC als voor de extra kosten voor vervoer.

Het VAPH werkte intussen de registratie in de GIR uit van die noodopvang. Registreren zal mogelijk zijn vanaf
vrijdag 28 januari 2022.
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Financiële tussenkomst voor de noodopvang
Voor kleuters en lagere schoolkinderen die een geregistreerde begeleidingsovereenkomst MFC hebben met
een vork deeltijdse schoolvervangende dagopvang, deeltijdse of voltijdse schoolaanvullende dagopvang
en/of deeltijds of voltijds verblijf zonder dagopvang, is er de mogelijkheid om die noodopvang te registreren.
Dat weliswaar enkel voor de dagdelen dat er (normaal) geen gebruik wordt gemaakt van schoolvervangende
dagopvang in het MFC en de voorziening dus bijkomend moest instaan voor de opvang en ondersteuning.

Voor kleuters en lagere schoolkinderen die een geregistreerde begeleidingsovereenkomst MFC hebben met
enkel begeleiding of in de overeenkomst een vork voltijdse schoolvervangende dagopvang, is registratie van
noodopvang niet mogelijk.

Het MFC ontvangt een toelage van 50 euro per halve dag en 100 euro voor een volledige dag dat een kind
extra moet opgevangen worden vanwege individuele quarantaine- of isolatiemaatregelen, opschorten van
de lessen of sluitingen van de klas of school.

Voor het vervoer van en naar de school moet de vervoerder aangesproken worden die instaat voor dat
vervoer. Kan de vervoerder niet in het aangepaste vervoer voorzien, dan kan de voorziening dat zelf
organiseren. De kosten daarvan kunnen dan aan het VAPH worden gedeclareerd. De ingediende kosten
betreffen materiaal (huur bussen, brandstof ...) en personeelskosten die buiten de bestaande
vervoersregeling vallen.

Registratie in GIR
U moet de begeleidingsovereenkomsten MFC in de GIR niet aanpassen.
Voor de dagdelen die het MFC bijkomend in opvang en ondersteuning moest voorzien vanwege
bovenvermelde redenen, registreert u een halve dag of volledige dag noodopvang. Eventuele reguliere
dagregistraties van schoolvervangende dagopvang, verblijf en begeleiding doet u verder zoals gebruikelijk.
Meer dagdelen of een andere vorm van opvang, dus noodopvang overdag i.p.v. schoolaanvullende
dagopvang, mogen geen verhoging van de cliëntbijdrage tot gevolg hebben. U blijft de bijdrage dus innen
volgens de normale frequentie en ondersteuningsfunctie die in de begeleidingsovereenkomst is opgenomen.
We verduidelijken de registratie met enkele fictieve voorbeelden:
-

Een minderjarige met begeleidingsovereenkomst met vork verblijf en deeltijdse schoolvervangende
dagopvang gaat deeltijds naar school. De minderjarige moet door quarantaine voltijds overdag
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opgevangen worden door het MFC. De registratie verblijf en schoolvervangende dagopvang loopt
verder zoals normaal het geval zou zijn, de extra dagdelen noodopvang registreert u onder
noodopvang.
-

Een minderjarige met begeleidingsovereenkomst met vork verblijf en (deeltijds) schoolaanvullende
dagopvang gaat voltijds naar school en moet nu door quarantaine voltijds overdag opgevangen
worden door het MFC. De registratie verblijf loopt verder zoals normaal het geval zou zijn, de opvang
overdag registreert u onder noodopvang. U registreert geen dagdelen schoolaanvullende dagopvang.

U mag deze noodopvang enkel registreren vanaf 13 december 2021 tot en met 15 april 2022 en dat buiten
de vakantieperiodes. Op dagen dat er normaal geen school is - zoals bijvoorbeeld weekends - is het ook niet
toegelaten om noodopvang te registreren.
Opgelet: Vanaf 28 februari 2022 worden alle registraties 2021 afgesloten en kunnen geen wijzigingen meer
aangebracht worden voor 2021.
De betaling van de compensaties voor 2021 zal waarschijnlijk in de maand maart gedaan worden. Die voor
2022 worden een maand na de afsluiting van de registratie van 2022 uitbetaald.

Declaratie vervoer
Eventuele extra vervoerskosten worden via het afrekeningsdossier opgevraagd. U zult de instructies voor het
indienen van de declaraties ontvangen wanneer u het afrekeningsdossier 2021 kunt indienen. Bewijsstukken
voor deze extra kosten moeten in de voorziening bijgehouden worden en moeten bij eventuele controles aan
het VAPH worden voorgelegd.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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