Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 BRUSSEL
www.vaph.be

INFONOTA
Aan: aanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp (RTHdiensten), multifunctionele centra (MFC), observatie-/
diagnose- en behandelingsunits (ODB), vergunde
zorgaanbieders (VZA)

20/04/2022
INF/22/23
Contactpersoon

Helpdesk afrekeningen

E-mail

afrekeningen@vaph.be

Telefoon
Bijlagen

02/249 33 55
2

Indienen afrekeningsdossier 2021 Compenserende maatregelen COVID-19 1-2 % vervoerskosten MFC’s noodopvang

Indienen afrekeningsdossier 2021

Ten laatste de eerste week van de maand mei ontvangt elke subsidie-eenheid (SE) via Isis de taak
‘Invoer administratieve gegevens 2021’. Vanaf dan kan het afrekeningsdossier 2021 ingediend worden.
De uiterste indieningsdatum van het dossier is 30 juni 2022.
Lees eerst de handleiding grondig na vooraleer het dossier in te dienen. Het subsidiedossier 2021 bevat
namelijk een aantal wijzigingen vergeleken met 2020. In de handleiding worden alle wijzigingen ten opzichte
van 2020 opgesomd.

1-2 % extra subsidies

De Vlaamse Regering voorziet voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 extra subsidies van 1 % op
de jaarsubsidie 2021 om de extra COVID-19-kosten te compenseren die noodzakelijkerwijs tijdens die
periode werden gemaakt. Wanneer een voorziening geconfronteerd werd met een uitbraak waarbij meer
dan 10 gebruikers en/of personeelsleden binnen twee weken tegelijk besmet zijn, kan maximaal 2 % worden
toegekend.

Om de extra subsidies te verkrijgen, moeten de zorgaanbieders een overzicht van de extra kosten overmaken
aan het VAPH. Op basis van de ingevulde bevraging in de geïntegreerde registratietool (GIR), wordt bepaald
of de zorgaanbieder in aanmerking komt om 2 % extra subsidie te krijgen. Alle voorzieningen krijgen hoe dan
ook de kans om kosten in te dienen voor de 1 % extra subsidie.

U kunt de Excel-tabel in bijlage indienen via Isis ‘documenten’. De kosten moeten samen met het
afrekeningsdossier 2021 ingediend worden, dus niet nadien zoals van toepassing in het afrekeningsdossier
2020.
Opgelet: de tabel is gewijzigd ten opzichte van 2020 omdat de totale COVID-19-kosten 2021, VIPAtussenkomst en eventueel andere tussenkomsten gevraagd worden:

●

In het vakje ’ COVID kost 2021’ vult u de kosten in voor beschermingsmateriaal en eventueel andere
materiële kosten die u in 2021 maakte.

●

In het vakje ‘VIPA tussenkomst 2021’ vult u het totaal aan VIPA tegemoetkomingen COVID
compenserende maatregelen in. Opgelet, dit bedrag kan bestaan uit de premie voor residentiële
voorzieningen en/of de premie voor niet-residentiële voorzieningen, afhankelijk hoe uw SE is
samengesteld.

●

In het vakje ‘Andere tussenkomsten’ vult u het bedrag in van andere tegemoetkomingen die u
eventueel kreeg.

●

Tenslotte, vult u in het vakje ‘Periode kost 1/1 tot 30/6’ het bedrag in van de COVID kosten
(exclusief personeelskosten) die u maakte in de vermelde periode. In de tabel geeft u de details van
de facturen voor deze periode.

Extra vervoerskosten MFC noodopvang

MFC’s die in de periode van 13 december tot 31 december 2021 extra vervoerskosten hadden bij de
noodopvang van kleuter- en lagere school kinderen, kunnen in dezelfde Excel-tabel het bedrag van deze
kosten invullen. Voor meer info zie ook infonota INF/22/07.
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