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1. Omzetting personeelspunten naar werkingsmiddelen
2. Goedkeuring besluit methodiek alternatieve
loonfinanciering
Geachte,
1. Betreft omzetting personeelspunten naar werkingsmiddelen:
Voor multifunctionele centra (MFC’s), flexibel aanbod meerderjarigen (FAM’s), diensten
ondersteuningsplan (DOP’s) en thuisbegeleidingsdiensten (TB’s) was het mogelijk om in de
werkingsjaren 2015 en 2016 personeelspunten om te zetten naar werkingsmiddelen. Aan deze
omzetting zijn echter bepaalde voorwaarden verbonden. Om de afrekeningsdossiers correct te
kunnen afhandelen en te kunnen overgaan tot de subsidiëring van de omgezette
personeelspunten, vragen wij voor de werkingsjaren 2015 en 2016 de documenten opgesomd in
bijlage 1 van deze infonota te bezorgen aan het VAPH.
Gelieve deze documenten uiterlijk tegen 23 juni, gegroepeerd per werkingsjaar, via mail op te
sturen naar afrekeningen@vaph.be, met als onderwerp “SE nummer omzetting personeelspunten
werkingsjaar”.
Om een vlotte verwerking van deze gegevens toe te laten, vragen we u deze praktische richtlijn
strikt te volgen.
2. Betreft goedkeuring besluit methodiek alternatieve loonfinanciering:
In bijlage 6 van deze infonota kan u het goedgekeurde Besluit van de Vlaamse Regering houdende
de methodiek voor de berekening van de subsidies voor personeelskosten terugvinden.
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Dit besluit beschrijft de methodiek van de alternatieve loonfinanciering (ALF) en is van toepassing
op de afrekeningen van personeelssubsidies voor subsidie-eenheden vanaf werkingsjaar 2016. Ook
voor 2015 zullen de personeelssubsidies op dezelfde wijze worden afgerekend. Het werken met
beheersovereenkomsten liet immers juridisch gezien deze mogelijkheid toe.
In het besluit staat vermeld dat voor het afrekenen van de persoonsvolgende convenanten het
bedrag van de convenant gedeeld wordt door 925. Het VAPH zal een voorstel uitwerken om deze
regeling vooralsnog aan te passen aan de regeling zoals gehanteerd voor het werkingsjaar 2015
(beschreven in de beheersovereenkomst) en de transitie.
Aanvullend kan u in bijlage 7 de theoretische handleiding van de ALF methodiek terugvinden. Deze
bevattelijke handleiding illustreert de methodiek beschreven in het hoger vermelde besluit.
Binnenkort zal u via een volgende infonota bijkomende informatie en instructies ontvangen over
de verdere afhandeling van de afrekening van het werkingsjaar 2015.

Met vriendelijke groeten,

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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