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Intro
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• Enkele praktische afspraken
• Gelieve microfoon en camera uit te zetten 
• Gelieve uw vragen in de chat te plaatsen
• Webinar zal opgenomen worden

• Waar gaan we vandaag niet op focussen:
• Categorie I – privaat 
• De begeleidingssubsidies 
• Subsidiëring Categorie III – nooddorpen
• Subsidies voor opknapwerken

• Waar gaan we vandaag dieper op in:
• Subsidiëring Categorie I – Publiek (het forfaitair bedrag, het maandelijks bedrag & Opknapwerken)
• Subsidiëring Categorie II – Serviceflats & Assistentiewoningen en de Logiessector

• Belangrijk om te weten
• De eerste subsidie uitkering is voorzien eind december (op basis van gegevens van 30/9)
• De subsidiegegevens in de Vlaamse Huisvestingstool zullen pas eind volgende week up to date zijn



Praktische Zaken 
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Opleidingsmateriaal
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Surf naar de website:
• https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-

oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

Heb je na het webinar nog vragen?

• Q&A café van 15u tot 16u

Beleidsvragen?

• Email: VLOT@vlaanderen.be

Technische Problemen?

• Service Desk Vlaanderen Helpt Oekraïne

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool
mailto:VLOT@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30


Service Desk 
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Toegangsaanvragen gebeuren via de Service Desk! 

Navigeer naar de Huistvesting tab.

Scroll naar beneden en druk onderaan 
de pagina op de service desk voor 
Vlaanderen Helpt Oekraïne.

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-
oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool


Inhoudstafel
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1. Subsidiebeheerder?

2. Subsidie rapporten & dashboards

3. Proces subsidieaanvraag in het platform

4. Samenvattend overzicht 

5. Vragen? 



Subsidiebeheerder? 
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Subsidiebeheerder ?

8

Waar hebben subsidiebeheerders toegang tot? Wat mogen ze doen?

• Toegang tot de geregistreerde locaties, opvangplaatsen en subsidieaanvragen binnen hun eigen gemeente.

• Subsidiebeheerders kunnen niets exporteren. 

• Subsidiebeheerders kunnen geen subsidiegegevens bewerken, enkel raadplegen.

• Maximum 1 per gemeente.

Wat is een subsidiebeheerder?

Persoon die verantwoordelijk is voor het controleren/monitoren van subsidieaanvragen gegenereerd door 
het valideren van slaapplekken. 



Subsidie Dashboards & Rapporten 
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Dashboards & Rapporten
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Druk op “Dashboards”.



Dashboards & Rapporten
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Druk op “Dashboards 
Huisvestingstool”.

Druk op “Alle mappen”.



Dashboards & Rapporten
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Vanaf volgende week zal dit dashboard 
beschikbaar zijn in de HVT.

Subsidies t.e.m 30 september 2022



Dashboards & Rapporten
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De dashboard geeft een globaal overzicht 
van de verschillende subsidiecategorieën
en het totaal aangevraagd bedrag. 



Rapport: Globaal subsidie per gemeente
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Totaal bedrag voor gemeente “X”. Totaal bedrag van de 
subsidieaanvragen die zijn 
afgesloten op deze datum.



Rapport: Categorie 1 (Publiek) - Eenmalig Bedrag
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Aantal subsidieaanvragen voor een 
bepaalde locatie (aangezien er geen 
opknapwerken noodzakelijk zijn: 
5 slaapplekken * €1000 = €5000).

Totaal forfaitair bedrag voor 
een bepaalde locatie.



Rapport: Categorie 1 (Publiek) - Maandelijks Bedrag
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Maandelijks bedrag.

Totaal bedrag. 

Het cijfer onder het bedrag 
staat voor het aantal 
subsidieaanvragen.



Rapport: Categorie 2 - Dagvergoeding
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Aangevraagd bedrag = Dagvergoeding
(aantal dagen beschikbaar – aantal 
toegewezen dagen) + (Dagvergoeding-
5.90) * aantal toegewezen dagen.



Proces subsidieaanvraag in het 
platform
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Categorie 1 - Publiek



Categorie 1 – Publiek: Tijdslijn subsidieproces
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Dag 0 Dag 1

1 dag na het einde van 
de subsidieperiode

Validatie slaapplek

• Subsidieaanvraag  + 
Subsidievoorwaarden worden 
aangemaakt

• Subsidie periode wordt berekend*

Het bedrag van de subsidie wordt berekend + 
subsidieaanvraag wordt afgerond 

2 dagen na het einde 
van de subsidieperiode

Vernieuwde subsidieaanvraag + 
voorwaarden worden aangemaakt 

indien van toepassing

Nieuwe subsidie periode wordt 
berekend*

* Periode wordt berekend o.b.v. beschikbaarheid indien deze voldoet 
aan de criteria, anders blijft deze leeg



Dag 0: Een slaapplek wordt gevalideerd 
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Eens een slaapplek is gevalideerd, zal de 
validatiestatus op “Gevalideerd” komen 
te staan.

Indien u aangeeft dat het over een 
opvangplaats gaat zonder opknapwerken 
kan u achteraf geen subsidie meer 
aanvragen voor opknapwerken. 
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Dag 0: Een slaapplek wordt gevalideerd 

Op dezelfde dag dat de slaapplek wordt 
gevalideerd, zal er nog geen informatie omtrent 
de subsidieaanvraag beschikbaar zijn.



Dag 1: Informatie subsidieaanvraag beschikbaar op 
detailpagina slaapplek
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Informatie omtrent subsidieaanvraag is nu (dag 1) 
beschikbaar. Klik op de naam van een 
subsidieaanvraag voor meer informatie.

Afhankelijk wat de subsidie informatie (Categorie, 
subcategorie) van de locatie betreft, zullen er 
andere subsidieaanvragen weergegeven worden. 



Dag 1: Detailpagina subsidieaanvraag (zonder 
opknapwerken noodzakelijk)
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Subsidieperiode wordt berekend, indien 
de beschikbaarheid van de slaapplek 
voldoet aan de nodige criteria.

Subsidievoorwaarden zijn aangemaakt 
en hebben de status “Open”.



Dag 1: Detailpagina subsidieaanvraag (wel 
opknapwerken noodzakelijk)
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Indien u had aangegeven dat er 
“opknapwerken noodzakelijk” waren, 
dan zal er een extra subsidievoorwaarde 
“Renovatie” worden weergegeven.
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1 dag na het einde van de subsidieperiode

De subsidievoorwaarden 
komen op “Compleet” te 
staan indien deze voldoen 
aan de criteria.

De status van de 
subsidieaanvraag komt op 
“Afgerond” te staan. 

Het aangevraagd bedrag wordt berekend.



Categorie 2



Categorie 2: Tijdslijn subsidieproces
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Dag 0 Dag 1 1 dag na het einde van 
de subsidieperiode

Validatie 
slaapplek

• Subsidieaanvraag  + 
Subsidievoorwaarden worden 
aangemaakt

• Subsidie periode wordt 
berekend*

16 dagen na het einde 
van de subsidieperiode

Alle subsidievoorwaarden 
behalve “Informatie i.v.m. 

Toewijzing” worden op 
compleet gezet

17 dagen na het einde 
van de subsidieperiode

Het bedrag van de 
subsidie en “aantal dagen 

toegewezen” worden 
berekend

De subsidie voorwaarde “Informatie i.v.m. 
Toewijzing” komt op compleet te staan en status 
van de subsidieaanvraag komt op “Afgerond” te 

staan.

Vernieuwde subsidieaanvraag + 
voorwaarden worden aangemaakt 

indien van toepassing

Nieuwe subsidie periode wordt 
berekend*

* Periode wordt berekend o.b.v. beschikbaarheid indien deze voldoet 
aan de criteria, anders blijft deze leeg



Dag 0: Een slaapplek wordt gevalideerd 
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Eens een slaapplek is gevalideerd, zal de 
validatiestatus op “Gevalideerd” komen 
te staan.
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Dag 0: Een slaapplek wordt gevalideerd 

Op dezelfde dag dat de slaapplek wordt 
gevalideerd, zal er nog geen informatie omtrent 
de subsidieaanvraag beschikbaar zijn.



Dag 1: Informatie subsidieaanvraag beschikbaar op 
detailpagina slaapplek
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Informatie omtrent subsidieaanvraag is nu (dag 1) 
beschikbaar. Klik op de naam van een 
subsidieaanvraag voor meer informatie.

Afhankelijk wat de subsidie informatie (Categorie, 
subcategorie) van de locatie betreft, zullen er 
andere subsidieaanvragen weergegeven worden. 



Dag 1: Subsidievoorwaarden worden aangemaakt en 
subsidieperiode wordt berekend
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Subsidieperiode wordt berekend, indien 
de beschikbaarheid van de slaapplek 
voldoet aan de nodige criteria.

Subsidievoorwaarden zijn gecreëerd en 
hebben de status “Open”.



1 dag na het einde van de subsidieperiode

Alle subsidievoorwaarden behalve
”Informatie i.v.m. Toewijzing” komen op 
compleet te staan.



16 dagen na het einde van de subsidieperiode

Subsidievoorwaarde “Informatie i.v.m. 
Toewijzing” komt op Compleet te staan.

“Aantal dagen toegewezen” wordt 
berekend.

Status komt op 
“Afgerond” te staan.

Het aangevraagd bedrag wordt berekend.



Samenvattend overzicht
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Categorie 1, Publiek
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Categorie & Subcategorie Type subsidie Opknapwerken? Voorwaarden Bedrag

Categorie 1 Publiek 

Forfaitair bedrag
(=eenmalig)

JA Gevalideerd
90 dagen 
ononderbroken 
beschikbaar

€400/slaapplek

NEE Gevalideerd
90 dagen 
ononderbroken 
beschikbaar

€1000/slaapplek

Terugkerend 
bedrag 
(=maandelijks)

N/A

Gevalideerd

60 dagen 
ononderbroken 
beschikbaar 
(laatste dag van 
de maand – 59 
dagen)

= €55/maand/slaapplek 
(< 15 geschikte 
slaapplekken per locatie) 

Gevalideerd

60 dagen 
ononderbroken 
beschikbaar 
(laatste dag van 
de maand - 59 
dagen)

= 
€180/maand/slaapplekk
en (>= 15 geschikte
slaapplekken per locatie)

LET OP! Beschikbaarheid van een slaapplek:
• Begindatum: Inclusief de dag 
• Einddatum: Exclusief de dag 

(dus NIET t.e.m.)



Categorie 2 
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Categorie Type subsidie Voorwaarden Bedrag

Categorie 2
Terugkerend bedrag 
(=dagvergoeding)

Gevalideerd

Indien einddatum < 
01/09 = 90 dagen 
ononderbroken
beschikbaar

Dagvergoeding* (aantal 
beschikbare dagen  –
aantal toegewezen dagen) 
+ (Dagvergoeding- 5.90) * 
aantal toegewezen dagen = 
… 

Gevalideerd

Indien einddatum > 
01/09 : 21 dagen 
ononderbroken 
(toeristische logies) & 90 
dagen ononderbroken
beschikbaar (voor 
assisstentiewoningen & 
serviceflats)

Dagvergoeding* (aantal 
dagen beschikbaar – aantal 
toegewezen dagen) + 
(Dagvergoeding- 5.90) * 
aantal toegewezen dagen = 
…

*Zie slide “Categorie 2 - Dagvergoedingen” voor een
overzicht van de verschillende dagvergoedingen. 



Categorie 2 – Dagvergoedingen
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Subcategorie Dagvergoeding (Toegewezen) Dagvergoeding (Niet Toegewezen)

Hotels/pensions/B&B’s €29,1 €35

Hostels/Jeugdverblijfcentra €14,1 €20

Vakantiewoningen/vakantieparken/andere
toeristische logies

€9,1 €15

Assistentiewoningen/serviceflats €9,1 €15
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EENMALIG TERUGKEREND

Forfait Opknapwerk 
slaapkamer

Opknapwerk gemeenschappelijke 
delen

Exploitatiekosten

Categorie 1: Publieke plekken

Publieke plekken zonder
opknapwerken

1.000 x x < 15 plekken/locatie: 55 
€/plek/mnd

vanaf 15 plekken / 
locatie: 180€/plek/mnd

Publieke plekken met
opknapwerken

400 2.500 2.500

Categorie 2: Specifieke plekken

Hotels/pensions/B&B’s x x x 35/29,1 dag

Hostels/jeugdverblijfcentra x x x 20/14,1 dag

Vakantiewoningen/vakantieparken
/andere toeristische logies

x x x 15/9,1 dag

Assistentiewoningen/serviceflats x x x 15/9,1 dag



Opleidingsmateriaal/Vragen
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Surf naar de website:
• https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-

oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-
huisvestingstool

Heb je na de webinar nog vragen? 

• Q&A café van 15u tot 16u

Vragen m.b.t. subsidies?

• Email: VLOT@vlaanderen.be

Technische Problemen?

• Service Desk Vlaanderen Helpt Oekraïne

https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-helpt-oekraine/huisvesting/opleidingsaanbod-huisvestingstool
mailto:VLOT@vlaanderen.be
https://vlaamseoverheid.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/30


Vragen? 
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