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Betreft : omzendbrief over de steunmaatregelen aan de ROB-RVT - Voorwaarden voor aanvullende
financiële tussenkomst van IRISCARE in het kader van de COVID-19-pandemie

Bijlage: Aanvraagformulier subsidie

Mevrouw,
Mijnheer,
Iriscare wil de impact van de gezondheidscrisis op de stabiliteit van de door Iriscare erkende en
gefinancierde centra en diensten beperken zodat de continuïteit van de kwaliteitszorg kan
gegarandeerd worden.
In dit kader zal Iriscare een aanvullende tussenkomst toekennen aan de ROB/RVT om financiële steun
te verlenen aan deze sector die nog steeds lijdt onder de gevolgen van de COVID-19 pandemie.
Hierna vindt u de berekeningswijze, de toekenningsvoorwaarden en de wijze waarop deze financiële
tussenkomst wordt betaald.

Berekeningswijze:
Die financiële tussenkomst wordt als volgt berekend:
1. Per instelling wordt een ratio of verhouding berekend van het aantal zorgkundigen
gefinancierd binnen het derde luik1 tegenover het aantal zorgkundigen gefinancierd via het
forfait voor de referentieperiode van juli 2019 tot en met juni 2020.
2. Het aantal VTE zorgkundigen gefinancierd binnen het derde luik tussen een ratio van 50% en
300% wordt bepaald tot op 3 cijfers na de komma.
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Iriscare financiert het bovennormpersoneel gedeeltelijk via het derde luik. Deze financiering betreft de
meerkost van de volgende sociale akkoorden:
1. Maatregelen inzake harmonisering van de barema's en de verhoging van de vergoedingen voorzien in het
meerjarenplan voor de gezondheidssector van 1 maart 2000
2. Creatie van tewerkstelling in 2011-2013

3. Een budget van 3,7 miljoen euro wordt proportioneel verdeeld over het totaal van de
ontvankelijke VTE.

Voorbeeld: Een instelling heeft in de referentieperiode van juli 2019 tot en met juni 2020 gemiddeld
17 zorgkundigen waarvan er 7 via het derde luik gefinancierd worden. De ratio of verhouding van het
aantal zorgkundigen gefinancierd binnen het derde luik tegenover het aantal zorgkundigen
gefinancierd via het forfait is 70%. Voor 20%-punt (70% - 50%) of 2 VTE wordt minimaal 12.500 EUR
toegekend. De instelling ontvangt een facultatieve subsidie van minimaal 25.000 EUR.
Toekenningsvoorwaarden
De toekenningsvoorwaarden hebben betrekking op de uitkering van dividenden of vergoedingen en
de indiening van een (vereenvoudigde) subsidieaanvraag.
Voorwaarde 1 : niet uitkeren van de dividenden voor de dienstjaren 2019 en 2020.
Voor de instellingen die worden uitgebaat in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon met
winstoogmerk controleert Iriscare de jaarrekeningen van het dienstjaar 2019 of dividenden werden
uitgekeerd aan de aandeelhouders. Als blijkt dat er dividenden werden uitgekeerd, zal geen financiële
tussenkomst worden verleend. Als blijkt dat geen dividenden werden uitgekeerd, wordt de financiële
tussenkomst toegekend, op voorwaarde dat aan voorwaarde 2 wordt voldaan.
Voor de instellingen die worden uitgebaat in de vorm van een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder
winstoogmerk, waarvan ten minste een bestuurder de vorm aanneemt van een privaatrechtelijke
rechtspersoon met winstoogmerk, controleert Iriscare de jaarrekeningen van het dienstjaren 2019 en
2020 of dividenden werden uitgekeerd aan de aandeelhouders van die bestuurder(s). Als blijkt dat er
dividenden werden uitgekeerd, zal geen financiële tussenkomst worden verleend. Als blijkt dat geen
dividenden werden uitgekeerd, wordt de financiële tussenkomst toegekend, op voorwaarde dat aan
voorwaarde 2 wordt voldaan.
Voorwaarde 2 : de codering in LimeSurvey2
Iriscare zal nagaan of de instellingen gegevens hebben geregistreerd gedurende de periode van 4
oktober 2021 tot en met 2 november 2021 in LimeSurvey conform de instructies van Sciensano (zijnde
de registratie van gegevens ten minste eenmaal per week elke dinsdag vóór het door Sciensano
vastgestelde tijdstip en de registratie van nieuwe zaken die op andere dagen verschijnen).
Voorwaarde 3 : het indienen van een subsidieaanvraag
De eventuele financiële tussenkomst zal enkel worden uitgekeerd aan de instellingen die een
subsidieaanvraag hebben ingediend conform de hieronder vermelde procedure:
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LimeSurvey is een online formulier voor het opvolgen van het aantal (bevestigde en mogelijke) COVID-19gevallen in residentiële voorzieningen (bewoners en verzorgend personeel).

De aanvraag moet per e-mail worden ingediend:
gestuurd aan het adres subsides-subsidies@iriscare.brussels;
met als onderwerp "Bijkomende immunisatiesubsidie 2021";
met als bijlage gevoegd: het formulier in de bijlage van de omzendbrief, correct ingevuld en
ondertekend;
uiterlijk op 22 oktober 2021 verzonden.

Betalingsregels
Het bedrag van de eventuele financiële tussenkomst zal in één schijf worden betaald.

Hoogachtend,

Tania Dekens
Leidend ambtenaar

