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RaaS: afsluiten referentieperiode 2019-2020 en vervolgtraject
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Wij naderen stilaan 30 juni 2020, de laatste dag van de referentieperiode 20192020 in de RaaS-webtoepassing.
Hierbij informeer ik u over de ingave en bevestiging van gegevens voor die
referentieperiode, alsook over het vervolgtraject.
Vooreerst breng ik een aantal eerdere brieven in herinnering. Die brieven kan u
terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid: https://www.zorg-engezondheid.be/raas

Uiterlijke bevestigingsdatum
Ik herinner eraan dat de gegevens in de RaaS-webtoepassing voor de
referentieperiode 2019-2020 moeten zijn bevestigd op 30 september 2020. Voor
een voorziening die op 16 oktober 2020 nog ten minste één niet bevestigd
trimester heeft open staan, zal er geen of slechts een gedeeltelijke
tegemoetkoming voor vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan
berekend en uitbetaald kunnen worden.
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Vervolgtraject na 30 september 2020
Op 16 oktober 2020 ontvangt u in de RaaS-webtoepassing de voorlopige eindafrekening ‘vrijstelling van
arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ voor de referentieperiode 2019-2020.
Ik herinner hierbij dat het van belang is dat uw voorziening in het oog houdt dat de emailadressen in de
RaaS-webtoepassing correct en adequaat zijn ingevuld. Een bericht dat de eindafrekening beschikbaar is,
sturen wij uit naar die emailadressen. De aanbevelingen met betrekking tot de emailadressen zijn
onveranderd:
 zorg er als het enigszins kan voor dat er een generiek emailadres in gebruik is;
 zorg er voor dat er ten minste één emailadres in de RaaS-webtoepassing is geregistreerd dat
aangestuurd wordt door een andere server dan een ander emailadres in de RaaS-webtoepassing;
 maak maximaal gebruik van de mogelijkheid die de RaaS-webtoepassing biedt, namelijk de
registratie van vier verschillende emailadressen.
Op 16 oktober 2020 stellen wij de trimesters van de referentieperiode 2020-2021 open.
Vanaf 16 oktober 2020 tot en met 16 november 2020 kan uw voorziening via het emailadres
RaaS@vlaanderen.be vragen om trimesters van de referentieperiode 2019-2020 te heropenen opdat uw
voorziening dan gegevens van die referentieperiode kan aanpassen.
Op 17 november 2020 ontvangt uw voorziening de definitieve eindafrekening ‘vrijstelling van
arbeidsprestaties en eindeloopbaan’, alsook het bedrag van het voorschot van januari 2021 en het
voorschot van april 2021 binnen die compenserende financiering ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan’.
De eindafrekening betalen wij op 29 januari 2021. De voorschotten betalen wij eveneens op 29 januari
2021, maar wel via een betaling apart van die van de eindafrekening. Gelieve dit goed te communiceren,
samen met alle nodige details, aan de medewerkers die instaan voor de boekhouding van uw voorziening.

Met vriendelijke groeten,

Tom De Boeck
Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg
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