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Verduidelijking berekening organisatiegebonden punten en kosten

Met deze infonota willen we de berekening van de organisatiegebonden (OG) punten (op voucher besteding)
en organisatiegebonden kosten (op cash besteding) verduidelijken. Deze berekening wordt beschreven in Het
Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2014 over de besteding van het budget voor niet-rechtstreeks
toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige personen met een handicap en over
organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders. De berekening wordt verduidelijkt volgens
kalenderjaar. In de laatste paragraaf wordt de berekening voor nieuwe, niet van rechtswege vergunde
zorgaanbieders (VZA’s) beschreven.
Berekening voor kalenderjaar 2017
Voor 2017 wordt vertrokken van het resultaat van de transitie-oefening. Bij de omzetting van de middelen
FAM werd een pakket OG punten vastgelegd. U kan dit pakket terugvinden in het sjabloon dat u eerder werd
toegestuurd (juli 2018). Voor de meeste VZA’s zijn dit de OG punten die in 2017 zullen gesubsidieerd worden.
Indien echter bij de VZA in 2016 ook vouchers werden ingezet, krijgt de vergunde zorgaanbieder in 2017 ook
25,35% organisatiegebonden punten berekend op deze vouchers. Dit geldt ook voor cash besteding in 2016:
de VZA krijgt 25,35% OG kost op deze besteding in het werkingsjaar 2017.
Voorbeeld 2017:
●
●
●
●

Eindresultaat transitie: 250,00 OG punten
Vouchers 2016 (25,35% OG punten): 100 voucherpunten geeft 25,35 OG punten
Totaal OG punten: 250 + 25,35 = 275,35 OG punten
Cash besteding 2016: 10.000 EUR cash besteding
Berekende OG kost: 10.000 EUR x 25,35%= 2.535 EUR

Berekening voor kalenderjaar 2018 en 2019
Voor 2018 en 2019 heeft de VZA recht op hetzelfde aantal OG punten en OG kosten, namelijk het
gemiddelde van 21,18 % op de vouchers 2017/ cashbesteding 2017 en 21.18% op de vouchers
2018/cashbesteding 2018.

Voorbeeld 2018 en 2019:
Berekening OG punten:
● 2017: VZA had in 2017 voor 980 punten vouchers (=resultaat voucheroefening 2017). Berekende OG
punten (21,18% op deze voucherpunten)
980 ptn X 21.18% = 207,56 ptn
● 2018: VZA heeft voor 1.000 punten vouchers geregistreerd.
Berekende OG punten (21,18% op deze voucherpunten):
1.000 ptn x 21,18% = 211,8 ptn
● Het gemiddelde van bovenstaande berekening voor 2017 en 2018 geeft het aantal OG punten waar
de VZA recht op heeft in 2018 én 2019: 209,68 ptn
Berekening OG kost:
● 2017: Bij VZA werd in 2017 14.000 EUR cash besteed.
Berekende OG kost (21,18% op cash bedrag): 14.000 EUR x 21,18% = 2.965 EUR
2018: bij de VZA wordt voor 15.000 EUR cash besteed.
Berekende OG kost (21,18% op cash bedrag): 15.000 EUR x 21,18% = 3.177 EUR
● Het gemiddelde van bovenstaande berekeningen voor 2017 en 2018 geeft de OG kost gesubsidieerd
voor 2018 én 2019: 3.071 EUR
Berekening vanaf kalenderjaar 2020
Vanaf 2020 heeft de VZA recht op het gemiddelde van de OG punten (21,18%) berekend op de
geregistreerde voucherpunten tijdens de 2 voorafgaande kalenderjaren. Hetzelfde geldt voor de OG kosten
op de cash besteding.
Voorbeeld vanaf 2020:

Berekening OG punten:
● 2018: VZA heeft voor 1.000 punten vouchers geregistreerd.
Berekende OG punten: 1.000 x 21,18% = 211,8 punten
● 2019: VZA heeft voor 1.500 punten vouchers geregistreerd.
Berekende OG punten: 1.500 x 21,18% = 317,7 punten
● Het gemiddelde van bovenstaande berekeningen voor 2018 en 2019 geeft het aantal OG punten
waar de VZA recht op heeft in 2020: 264,75 punten.
Berekening OG kost:
● 2018: bij de VZA wordt voor 15.000 EUR cash besteed.
Berekende OG kost: 15.000 EUR x 21,18% = 3.177 EUR
● 2019: bij de VZA wordt voor 20.000 EUR cash besteed.
Berekende OG punten: 20.000 EUR x 21,18% = 4.236 EUR
● Het gemiddelde van bovenstaande berekeningen voor 2018 en 2019 geeft de OG kost gesubsidieerd
voor 2020: 3.706,5 EUR OG kost.

Nieuwe vergunde zorgaanbieders
Nieuwe vergunde zorgaanbieders krijgen in hun opstartjaar OG punten die worden berekend op de vouchers
geregistreerd in het opstartjaar zelf. Hetzelfde geldt voor de OG kost op cash besteding. In onderstaand
voorbeeld wordt de berekening geïllustreerd:
Voorbeeld opstartjaar 2017:
●
●
●

Recht 2017: 25,35% op de geregistreerde vouchers, idem voor de cash besteding.
Recht 2018: gemiddelde van 21,18% op de vouchers geregistreerd in 2017 en 2018; idem voor de
cash besteding.
Recht 2019: gemiddelde van 21,18% op de vouchers geregistreerd in 2017 en 2018; idem voor de
cash besteding.

Voorbeeld opstartjaar 2018:
●
●
●

Recht 2018: 21,18% op de vouchers geregistreerd 2018; idem voor de cash besteding.
Recht 2019: gemiddelde van 21,18% op de vouchers geregistreerd in 2018 en 2019; idem voor de
cash besteding.
Recht 2020: gemiddelde van 21,18% op de vouchers geregistreerd in 2018 en 2019; idem voor de
cash besteding.
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