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Gespreide uitrol: aanpassing voorschotten
RaaS-webtoepassing: vervolg controle zorgberoepen
Geachte mevrouw, geachte mijnheer,
Met deze brief willen we u informeren over aanpassingen aan de
voorschottenregeling voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en
dagverzorgingscentra.
Daarnaast willen we u hierbij ook het vervolgtraject meedelen over de controle
van de zorgberoepen die het agentschap in het voorjaar uitvoerde.

Aanpassing voorschotten voor woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf
Op 1 juli 2019 werd de basistegemoetkoming voor zorg in de woonzorgcentra en
centra voor kortverblijf herberekend. Met deze herberekening werden het
aangepaste deel A2 en het nieuwe deel K ten gevolge van de afschaffing van het
derde luik in de basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra
voor kortverblijf opgenomen.
De voorschotten werden nog niet aangepast aan dit nieuwe berekende bedrag
op 1 juli 2019. Dit nieuwe bedrag zal nu vanaf het voorschot voor de maand
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oktober (te betalen op 15 november) worden meegenomen in de berekeningen. Het voorschot voor de
maand oktober zal bijgevolg dan ook afwijken van de voorgaande voorschotten.

Aanpassing voorschotten voor dagverzorgingscentra met bijkomende erkenning
Vanaf het voorschot voor de maand september (te betalen op 15 oktober) voert het agentschap
noodgedwongen een aanpassing door aan het voorschotbedrag voor de dagverzorgingscentra met
bijkomende erkenning.
Sinds januari ontvangen ook de dagverzorgingscentra maandelijks een voorschot dat wordt berekend met
toepassing van volgende formule:

basistegemoetkoming voor zorg van het dagverzorgingscentrum x aantal erkende entiteiten x 30
x 0,95
Aan de dagverzorgingscentra werd tot en met augustus maandelijks dus een voorschot betaald voor 30
openingsdagen aan een bezettingsgraad van 95%.
Zoals u weet, is het openingsregime in de meeste dagverzorgingscentra lager dan 30 openingsdagen per
maand en ligt ook de bezettingsgraad in sommige voorzieningen lager dan 95%. De meeste
dagverzorgingscentra ontvangen vandaag bijgevolg een hoger voorschot dan het effectieve
openingsregime en bezettingsgraad verantwoorden. Verschillende dagverzorgingscentra ontvingen tot en
met augustus zelfs al een totaal aan voorschotten dat volstaat om de rechten tot en met december te
dekken.
De beschikbare begrotingskredieten van de Vlaamse overheid houden voor de financiering van de
bijkomende erkenningen rekening met de reële sectorgegevens. Omdat de uitbetaalde voorschotten van
januari tot en met augustus hoger liggen dan de effectieve rechten, is het voor 2019 beschikbare budget
bijna uitgeput.
We zijn dan ook genoodzaakt de voorschotten voor de dagverzorgingscentra aan te passen. We zullen
daarom vanaf de maand september de individuele reële rechten van de dagverzorgingscentra in rekening
brengen.
Het reëel recht van een voorziening in een bepaalde maand wordt als volgt berekend:

basistegemoetkoming voor zorg van het dagverzorgingscentrum x aantal erkende entiteiten x
openingsregime x bezettingsgraad
Hierbij worden de specifieke bezettingsgraad1 en openingsregime2 van de voorziening in rekening
gebracht i.p.v. 30 openingsdagen en 95% bezettingsgraad voorheen.
Bezettingsgraad op basis van de gegevens uit de referentieperiode van 1 juli 2017 – 30 juni 2018. In voorzieningen met een bezettingsgraad lager dan 83,88% wordt
minstens de sectorale bezettingsgraad van 83,88% meegeteld in de berekening.
2
Openingsregime (5 dagen/week = 20,83/maand = 250/jaar), (6 dagen/week = 25/maand = 300/jaar), (7 dagen/week = 29,17/maand = 350/jaar).
1
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Vanaf het voorschot voor de maand september zal elke maand worden bepaald of u in aanmerking komt
voor een voorschot in de maand in kwestie. Om dat te bepalen zullen we het totaalbedrag aan
voorschotten dat u al ontving vergelijken met het totaal bedrag aan voorschotten dat u zou moeten
hebben ontvangen op basis van uw reëel recht.
-

-

U ontvangt een voorschot voor de maand in kwestie als:
o u sinds januari tot de maand voorafgaandelijk aan de maand in kwestie een totaalbedrag
aan voorschotten ontving dat kleiner is dan het totaal aan voorschotten dat u op basis
van het reële recht zou moeten ontvangen tot en met de maand in kwestie;
o dit voorschot bedraagt het verschil van bovenstaande vergelijking maar wordt beperkt tot
maximaal het reëel recht.
U ontvangt geen voorschot voor de maand in kwestie als:
o u sinds januari tot de maand voorafgaandelijk aan de maand in kwestie een totaalbedrag
aan voorschotten ontving dat groter is dan het totaal aan voorschotten dat u op basis
van het reële recht zou moeten ontvangen tot en met de maand in kwestie.

Voorbeeld 1 - voorschot toegekend

Gegevens dagverzorgingscentrum
-

Entiteiten bijkomende erkenning = 10
Basistegemoetkoming voor zorg = 50,59
Openingsregime = 7 dagen per week open (29,17/maand)
Bezettingsgraad = 98%

Basisbedragen

Maandelijks betaald voorschot van januari tot augustus = 50,59 x 10 x 30 x 0,95 = 14.418,15 €/maand
Reëel recht volgens nieuwe formule = 50,59 x 10 x 29,17 x 0,98 = 14.461,96 €/maand

Berekening

Vooreerst wordt bepaald of het dagverzorgingscentrum recht heeft op een voorschot voor de maand
september (maand 9).
Het dagverzorgingscentrum ontving tot en met augustus 115.345,2 euro aan voorschotten (14.418,15 x 8).
Het reële recht tot en met september o.b.v. de nieuwe formule bedraagt 130.157,6 euro (14.461,96 x 9).
De voorziening zal een voorschot ontvangen voor de maand september. Het reële recht tot en met de
maand in kwestie (september) is immers groter dan de som van de voorschotten die het
dagverzorgingscentrum ontving tot en met de maand voorafgaandelijk (augustus) aan de maand in
kwestie.
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Het verschil tussen het reële recht en de al ontvangen voorschotten bedraagt (130.157,6 – 115.345,2)
14.812,45 euro. Het verschil is hoger dan het reële recht per maand (14.461,96 €). Het voorschotbedrag voor
de maand september wordt dan ook beperkt tot het reële recht en bedraagt dus 14.461,96€.
Voorbeeld 2 – geen voorschot toegekend

Gegevens dagverzorgingscentrum

Entiteiten bijkomende erkenning = 10
Basistegemoetkoming voor zorg = 50,59
Bezettingsgraad = 80% (wordt automatisch aangepast naar sectorale bezettingsgraad: 83,88%)
Openingsregime = 5 dagen per week open (20,83/maand)

Basisbedragen
Maandelijks betaald voorschot van januari tot augustus = 50,59 x 10 x 30 x 0,95 = 14.418,15 €/maand
Reëel recht volgens nieuwe formule = 50,59 x 10 x 20,83 x 0,8388 = 8.839,19 €/maand

Berekening

Vooreerst wordt bepaald of het dagverzorgingscentrum recht heeft op een voorschot voor de maand
september (maand 9).
Het dagverzorgingscentrum ontving tot en met augustus 115.345,2 euro aan voorschotten (14.418,15 x 8).
Het reële recht tot en met september o.b.v. de nieuwe formule bedraagt 79.552,69euro (8.839,19 x 9).
De voorziening zal geen voorschot ontvangen voor de maand september.
Het reële recht tot en met de maand in kwestie (september) is immers kleiner dan de som van de
voorschotten die het dagverzorgingscentrum ontving tot en met de maand voorafgaandelijk (augustus)
aan de maand in kwestie.
Met de voorschotten van januari tot en met augustus ontving het dagverzorgingscentra in het voorbeeld
dus al voorschotten die minstens de effectieve rechten tot en met de maand september dekken. Een
nieuw voorschot wordt dus niet betaald. Het dagverzorgingscentrum ontving immers al voldoende
middelen gedurende de afgelopen maanden.
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Vervolgtraject controle zorgberoepen
Op 4 juni 2019 hebben bepaalde voorzieningen van het agentschap een document ontvangen met
betrekking tot de controle van de zorgberoepen voor de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018.
Elke voorziening had de mogelijkheid om eventuele bevindingen te bezorgen over de vaststellingen van
het agentschap.
Zoals meegedeeld in onze brief van 24 juni 2019 zou het agentschap in een eerste fase een volledig
overzicht opmaken van de meegedeelde bevindingen en een voorstel voor verdere afhandeling aan de
minister bezorgen. Ik kan u vandaag melden dat die controle is afgerond.
We houden daarbij rekening met het feit dat het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering,
voor zover ons bekend, nooit op volledige wijze de zorgberoepen die in de RaaS-webtoepassing werden
aangegeven heeft gecontroleerd, ook al bestaat de verplichting van het hebben van een erkenning of van
een visum voor sommige zorgberoepen al lang.
We kiezen er dan ook voor om voor deze situaties geen aanpassingen aan te brengen aan de kwalificatie
van de medewerkers in de referentieperiodes van 1 juli 2017 – 30 juni 2018, 1 juli 2018 – 30 juni 2019 en de
lopende van 1 juli 2019 – 30 juni 2020 voor zover:
• de werknemer wél het juiste diploma heeft;
• de werknemer uiterlijk tegen 30 juni 2020 de vereiste erkenningen en/of het vereiste visum
alsnog verwerft.
We sporen de voorzieningen die een werknemer in een zorgberoep heeft tewerkgesteld of tewerkstelt
zonder dat die werknemer de vereiste erkenning en/of het vereiste visum heeft, hierbij dan ook aan om
dit door hun medewerker in orde te laten brengen.
De situaties waarin er duidelijk foutieve kwalificaties werden meegedeeld zullen wel worden gecorrigeerd.
Er zal dus als volgt tewerk worden gegaan:
1. gegevens die absoluut fout werden geregistreerd in de RaaS-webtoepassing (een verpleegkundige
die bijvoorbeeld als ergotherapeut werd aangegeven) worden gecorrigeerd;
2. de gegevens van het zorgpersoneel (met inbegrip van interim personeel) in de RaaSwebtoepassing, tewerkgesteld met het juiste diploma, maar zonder dat de vereiste erkenning
en/of het vereiste visum aanwezig is, worden niet gecorrigeerd, voor zover dat zorgpersoneel
uiterlijk tegen 30 juni 2020 de vereiste erkenning en/of het vereiste visum heeft.
Tot slot delen we u mee dat op de website van de FOD Volksgezondheid overzichten ter beschikking
staan van het zorgpersoneel dat over een visum beschikt:
- Zorgkundigen:
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/verpleegkundigenzorgkundigen/zorgkundigen
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-

Verpleegkundigen (dit zijn voor de RaaS-webtoepassing: verpleegkundigen A1, verpleegkundigen
A2, verpleegassistenten en maatschappelijk verpleegkundigen)
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/verpleegkundigenzorgkundigen/verpleegkundigen

-

Diëtist;
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/dietist

-

Ergotherapeut;
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedischeberoepen/ergotherapeut

-

Kinesitherapeut;
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/kinesitherapeuten

-

Logopedist;
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorgberoepen/paramedische-beroepen/logopedist

Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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