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Terugbetaling van de premie ‘Titels en beroepsbekwaamheden’ voor de periode
van 1 september 2019 tot 31 augustus 2020
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Uw voorziening heeft mogelijks recht op de terugbetaling van de premie “titel”
of “beroepsbekwaamheid” die u aan de rechthebbende verpleegkundige in
september 2020 heeft betaald.
Rechthebbende verpleegkundigen zijn de verpleegkundigen die vóór 2 september
2016

hetzij de beroepstitel van geriatrisch verpleegkundige

hetzij de beroepsbekwaamheid van geriatrisch verpleegkundige

hetzij de beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere
deskundigheid in de palliatieve zorg
hebben verworven.
Uw voorziening kan aan Zorg en Gezondheid de terugbetaling vragen van de
premies. U doet dit door bijgevoegde document in te vullen met de gevraagde
gegevens (één formulier per verpleegkundige). U verzendt vervolgens al de
formulieren samen in één email naar Raas@vlaanderen.be.
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In december 2020 zal Zorg en Gezondheid het verschuldigd bedrag op de bankrekening die uw
voorziening in de RaaS-webtoepassing heeft geregistreerd, storten.
Mogen wij vragen om de aanvragen voor terugbetaling door uiterlijk 31 oktober 2020 te mailen naar
RaaS@vlaanderen.be? Aanvragen die later bij Zorg en Gezondheid toekomen, zullen niet meer worden
verwerkt.
Ter informatie: voor een werknemer die gedurende de volledige referentieperiode zonder onderbreking
door de voorziening werd gefinancierd, is het terug te betalen bedrag:
- 5.168,72 euro (werkgeversbijdrage inbegrepen) in geval van een premie ‘titel’;
- 1.722,91 euro (werkgeversbijdrage inbegrepen) in geval van een premie ‘beroepsbekwaamheid’.
Voor een werknemer die én de titel én de beroepsbekwaamheid heeft, moet de voorziening de premie
‘titel’ betalen aan die werknemer. Het is dan ook die premie ‘titel’ die in aanmerking komt voor
terugbetaling (en niet de ‘beroepsbekwaamheid’).
Met vriendelijke groeten,
Team financiering ouderenzorg
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