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RaaS-webtoepassing:
bevestiging gegevens referentieperiode 1/7/2018 tot 30/6/2019
ingave vte leidinggevenden in zorg
vervolgtraject
open stellen referentieperiode 1/7/2019 tot 30/6/2020
Geachte voorzitter,
Geachte directie,
In deze brief behandelen wij verschillende punten die betrekking hebben op de
RaaS-webtoepassing.

Bevestiging gegevens referentieperiode 1/7/2018 tot 30/6/2019
Vooreerst wil ik er u aan herinneren dat uw voorziening tegen uiterlijk 30
september 2019 alle gegevens voor de referentieperiode van 1 juli 2018 tot en met
30 juni 2019 in de RaaS-webtoepassing dient te bevestigen.
We verzoeken u aan de hand van de beschikbare rapporten in de RaaSwebtoepassing goed na te kijken of de gegevens correct zijn vooraleer u ze
bevestigt.
Kijk ook goed na of u wel degelijk alle gegevens voor de volgende luiken
ingediend hebt:
de personeelsgegevens;
de gefactureerde dagen;
in het geval uw voorziening het infrastructuurforfait ontvangt: de dagen
ziekenhuisopname.
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U kunt overigens voortaan de gegevens van een trimester pas bevestigingen als voor dat trimester:
de gefactureerde dagen zijn ingevuld;
én prestaties bij ten minste één medewerker zijn ingevuld.
We brengen u tevens de reglementaire bepaling in herinnering dat het agentschap een vermindering van
25% kan toepassen op de basistegemoetkoming voor zorg van de voorzieningen die uiterlijk op 15
oktober 2019 nog altijd niet alle gegevens hebben bevestigd.
Impact gespreide uitrol op het indienen van gegevens
Het agentschap is er zich uiteraard zeer bewust van dat de voorzieningen vandaag, ten gevolge van de
gespreide uitrol, nog niet in de mogelijkheid waren om de facturaties voor het eerste en tweede kwartaal
2019 aan de zorgkassen te factureren. U beschikt vandaag dus ook nog niet over de definitieve
gefactureerde dagen om deze definitief in de RaaS-webtoepassing in te brengen.
Diverse scenario’s werden onderzocht om de overlast bij het indienen van de gegevens in de RaaSwebtoepassing tot een minimum te beperken. De gegevens die u tegen 30 september 2019 in de RaaStoepassing indient zijn echter belangrijk voor verschillende opdrachten zoals bv. de verdere reconversie
naar woongelegenheden met bijkomende erkenning (RVT-erkenningen) of het tijdig berekenen van de
basistegemoetkoming voor zorg die u in februari moet factureren voor de maand januari 2020. Er werd
daarom bewust gekozen voor het verder toepassen van de procedures zoals bepaald in de VSBreglementering waaronder het maximaal indienen van de gegevens tegen 30 september 2019. U zal als
voorziening op dat moment ook het overgrote merendeel van de werkzaamheden voor het indienen van
gegevens in de RaaS-webtoepassing afgerond hebben.
Als voorziening bestaat de kans dat u bij het doorsturen van de facturaties voor het eerste en tweede
kwartaal 2019 aan de zorgkassen een weigering zal ontvangen. Een dergelijke weigering brengt met zich
mee dat de gefactureerde verblijfsdag in kwestie niet mag worden ingevoerd in de RaaS-webtoepassing.
U zal als voorziening dus – mogelijks – wijzigingen moeten aanbrengen aan de gegevens die u uiterlijk 30
september 2019 bevestigd heeft.
Zorg en Gezondheid is zich van deze situatie bewust en zal hiervoor ook de mogelijkheid voorzien. We
houden vandaag de vinger aan de pols in het eWZCfin-project en volgen nauwlettend de vorderingen op.
Zodra het agentschap met voldoende zekerheid kan inschatten wanneer alle voorzieningen succesvol hun
facturen voor het eerste en tweede kwartaal 2019 kunnen insturen, zal u ook geïnformeerd worden over
een bijkomend moment waarop u - indien nodig - de ingediende gefactureerde dagen kan aanpassen.

Ingave vte leidinggevenden in zorg
In de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf wordt voor het
facturatiejaar 2020 een bijkomend deel opgenomen. Dit deel wordt opgenomen als “deel M: Complement
voor leidinggevende functie in de zorg”.
De beslissing van de Vlaamse Regering om dit deel M op te nemen in de basistegemoetkoming voor zorg
voor het facturatiejaar 2020 werd pas 17 mei 2019 genomen. De IT-integratie van het deel M in de RaaSwebtoepassing vereiste echter ook een bepaalde doorlooptijd en werd pas deze week afgerond.
Met de brief van 31 juli 2019 met referentie TFO/2019/13 hebben wij gevraagd om u alvast hierop voor te
bereiden opdat u relatief snel het nodige gegeven in de RaaS-webtoepassing zou kunnen inbrengen.
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Dat doet u als volgt:
1)
2)
3)
4)

klik op rechtermenubalk op “Algemene gegevens”
klik op tabblad “Certificaten”
klik op “Toevoegen”
klik in rolmenu “Attest leidinggevende functie in de zorg” aan

5)
6)
7)
8)

vul in kolom “Startdatum” als datum “1/7/2018” in;
in de kolom “Einddatum” moet u geen aanpassingen aanbrengen;
vink het vakje in de kolom “Toegestaan” aan;
vul in kolom “Aantal vte 30/6” het aantal vte gefinancierd in leidinggevende functie in de zorg in
voor de referentieperiode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019;
9) bevestig door in kolom “Aanpassen” op het groene vinkje te klikken.

Het tijdig indienen van het aantal vte gefinancierd in leidinggevende functie in de zorg functie staat los
van de bevestiging van de kwartaalgegevens. Dit aantal vte wordt immers meegenomen in de berekening
van zodra het gegeven in de RaaS-webtoepassing is ingebracht. Brengt u het vóór 16 oktober 2019 in de
toepassing in, dan zal de berekening van 16 oktober hiermee al rekening houden. U moet echter uiterlijk
voor de definitieve berekening in de tweede helft van januari 2020 het gegeven hebben meegedeeld
indien u wenst dat de definitieve berekening van de basistegemoetkoming voor zorg voor het
facturatiejaar 2020 dit gegeven in rekening brengt. Indien het aantal vte leidinggevenden op dat moment
niet is meegedeeld, kan er geen aanpassing meer worden aangebracht na de definitieve berekening van
de basistegemoetkoming voor zorg in de tweede helft van januari 2020.
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Vervolgtraject
U zal op 16 oktober 2019 de eindafrekening van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan’ voor de referentieperiode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 ontvangen.
Kort daarop volgen:
- de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf;
- de berekening van de basistegemoetkoming voor zorg in dagverzorgingscentra met bijkomende
erkenning.
Zodra u al die documenten heeft ontvangen begint de termijn van 30 dagen te lopen binnen dewelke u
een heropening van trimesters kunt vragen en gegevens in de RaaS-webtoepassing kunt wijzigingen.
Begin december 2019 ontvangt u de herberekening van de eindafrekening van de maatregel ‘vrijstelling
van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’, alsook het document met betrekking tot het voorschot van
januari 2020 en van april 2020 voor die maatregel.
Zoals hoger vermeld zullen er voor sommige voorzieningen nog correcties aan de gefactureerde dagen
voor de periode van 1 januari 2019 tot 30 juni 2019 moeten worden aangebracht. De correcties die moeten
worden aangebracht in het kader hiervan vallen niet onder de regeling van de 30 dagen voor heropening
van trimesters, aangezien het hier om een uitzonderingssituatie gaat. Wanneer u precies deze informatie
nog kan aanpassen, delen we u nog mee. Ten gevolg van deze aanpassingen zal de herberekening van de
basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf en de herberekening van
de basistegemoetkoming voor zorg in dagverzorgingscentra met bijkomende erkenning uitzonderlijk pas
in de tweede helft van januari 2020 plaats vinden.
Meteen na de herberekening van de basistegemoetkomingen, zult u de eindafrekening van de maatregel
‘derde luik’ voor de periode van 1 juli 2018 tot 31 december 2018 ontvangen. Die eindafrekening zal los van
de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ worden betaald op het
bankrekeningnummer die de voorziening in de RaaS-webtoepassing heeft geregistreerd, of aanleiding
geven tot een terugvordering.

Open stellen van referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020
Op 16 oktober 2019 worden de kwartalen van de referentieperiode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni 2020
open gesteld.
Met dank voor uw inspanningen om deze transitieperiode zo goed mogelijk te laten verlopen.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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