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Bijlagen

Belangrijke toelichting bij sjablonen COVID-19 variabele
prestaties en 1-2%-COVID-19-kosten

Sjabloon variabele prestaties
In het sjabloon ‘variabele prestaties tijdens COVID-19-periode 2021’ mogen enkel gepresteerde uren
genoteerd worden van personeel dat gesubsidieerd is door het VAPH. Uren die gepresteerd zijn door
personeel ten laste van onder andere Sociale Maribel, VIA-middelen of eigen middelen mogen niet in het
sjabloon genoteerd worden.

Tijdens de coronacrisis waren de meeste VAPH-zorgaanbieders, vanwege de verhoogde aanwezigheid van de
gebruikers, genoodzaakt om meer variabele prestaties in te zetten dan tijdens een vergelijkbare periode
zonder crisis. Om de zorgaanbieders financieel tegemoet te komen, zal indien nodig het maximaal aantal
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variabele prestaties per zorgaanbieder tijdelijk verhoogd worden (INF/22/18).

De dienst afrekeningen van het VAPH heeft bij controle opgemerkt dat de gegevens die vermeld zijn in het
sjabloon variabele prestaties niet overeenstemmen met de uren variabele prestaties uit de afrekening 2021.

Blijkbaar vermelden meerdere subsidie-eenheden in het sjabloon niet alleen de gepresteerde uren van het
personeel ten laste van het VAPH, maar ook de uren variabele prestaties gepresteerd door personeel ten
laste van de VIA-middelen, Sociale Maribel en eigen middelen.

Wij vragen u om het ingediend sjabloon nogmaals te verifiëren en eventueel te verbeteren. Het verbeterd
sjabloon moet ten laatste tegen 5 juni 2022 ingediend worden.

Het ministerieel besluit dat de verhoging van het urenpakket wettelijk verankert, kan pas opgemaakt worden
nadat alle VAPH-zorgaanbieders de correcte informatie insturen.

Sjabloon 1-2% extra kosten
De kosten voor zelftesten en ventilatie die in 2021 gemaakt werden, mogen niet via het sjabloon worden
ingediend. Begin januari 2022 ontving u van VIPA een subsidie specifiek voor de meerkosten van ventilatie en
zelftesten. U moet die ontvangen subsidie dus ook niet via het sjabloon in mindering te brengen.

De Vlaamse Regering voorziet voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 extra subsidies van 1-2 %
op de jaarsubsidie 2021 om de extra COVID-19-kosten te compenseren die noodzakelijkerwijs tijdens die
periode werden gemaakt (INF/22/23).

Bij het invullen van het sjabloon, vragen we u om de tussenkomst VIPA met betrekking tot 2021 te
vermelden. Begin januari 2022 ontving u van VIPA een subsidie voor meerkosten in het kader van ventilatie
en zelftesten. VIPA laat weten dat die subsidie bedoeld is voor gemaakte kosten in de periode vanaf het
begin van de COVID-pandemie (1 maart 2020) tot aan het einde, dus ook in 2021.
U mag die subsidie bijgevolg niet via het sjabloon in mindering brengen. U mag ook geen kosten in het kader
van ventilatie en zelftesten via het sjabloon indienen.
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Als de tussenkomst VIPA 2021 hoger is dan de gemaakte kosten tijdens de periode van 1/1/2021 tot
30/6/2021, hoeft u geen sjabloon aan het afrekeningsdossier 2021 toe te voegen.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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