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Gespreide uitrol – fase 2
Verifieer het rekeningnummer waarop de voorschotten worden gestort
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
In de brief met referentie TFO/2019/6 die u op vrijdag 15 maart 2019 werd
bezorgd, deelden we u de aanpassingen aan de gespreide uitrol mee.
Zoals u kon lezen zal iedere ouderenvoorziening in één van de vier voorziene
golven worden ingedeeld en bijgevolg in het digitale opname- en
facturatieproces kunnen instappen op 1 april, 1 mei, 1 juni of 1 juli.
Een voorziening ontvangt bovendien nog minstens 3 extra voorschotten (golf 1)
en maximaal 6 extra voorschotten (golf 4).
Opdat we de voorschotten op het juiste rekeningnummer kunnen betalen,
verzoeken we u uitdrukkelijk om het rekeningnummer dat wordt gebruikt voor
de gespreide uitrol in het e-loket te verifiëren en indien nodig daar aan te passen.
U kan dit aanpassen tot en met vrijdag 12 april 2019.
Na 12 april 2019 worden de noodzakelijke betalingen opgemaakt en verwerkt. Na
die datum zal een wijziging van het rekeningnummer dus niet meer mogelijk zijn.
Let op: U moet in het e-loket voor elke voorziening afzonderlijk het
rekeningnummer verifiëren en indien nodig aanpassen.
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Is uw organisatie bijvoorbeeld erkend voor een woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf én een
dagverzorgingscentrum. Dan moet u voor elk van deze drie voorzieningen het e-loket dossier openen en
de gegevens verifiëren.
De aanpassingen die u aanbrengt aan het rekeningnummer zijn van toepassing vanaf het vierde
voorschot. Het derde voorschot, dat betaald wordt op 15 april, wordt gestort op het rekeningnummer dat
u tussen 15 november 2018 en 31 december 2018 in het e-loket meedeelde. Dit rekeningnummer kan niet
meer worden aangepast. U moet daarvoor ook de zorgkassen niet contacteren.
U kan het bankrekeningnummer verifiëren onder het luik “mijn gegevens” in het e-loket. U klikt op
“bewerken” om het rekeningnummer (hieronder omcirkeld in groen) aan te passen. Vervolgens klikt u op
bewaren.
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Ter informatie:
- U moet in het e-loket geen rekening meer houden met de “Ja of Neen” registratie voor de tweede
fase van de gespreide uitrol (hierboven omcirkeld in geel).
- Rekeningnummers die u meedeelde in de RaaS-toepassing worden niet gebruikt voor de betaling
van de voorschotten in het kader van de gespreide uitrol. Deze rekeningnummers worden enkel
aangewend voor de betaling van de sociale akkoorden.
- Beschikt u over meerdere voorzieningen (woonzorgcentrum, centrum voor kortverblijf en
dagverzorgingscentrum) dan verifieert u voor elk van deze voorzieningen het rekeningnummer in
het e-loket dossier.
- U kan deze verificatie ook aangrijpen om u ervan te vergewissen dat voor elke voorziening de
verklaring m.b.t. de “richtsnoeren informatieveiligheid en gegevensbescherming” werd aangevinkt.
Als bijlage kan u een beknopte handleiding terugvinden hoe u in het e-loket het rekeningnummer kan
verifiëren en aanpassen.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal

pagina 3 van 3

