Vlaamse overheid
Koning Albert II-laan 35 bus 37
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

uw bericht van

Aan de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en
dagverzorgingscentra

uw kenmerk

vragen naar/e-mail

RaaS@zorg-en-gezondheid.be

ons kenmerk
TFO/2019/9
telefoonnummer

bijlagen
datum
27.05.2019

RaaS-webtoepassing: controle van personeelsgegevens
Geachte voorzitter,
Geachte directie,

Zoals voorzien in artikel 452 en artikel 456 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18
mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming controleert het agentschap
jaarlijkse of het personeel dat tewerkgesteld is in de functie van verpleegkundige,
zorgkundige, kinesitherapeut, ergotherapeut, logopedist of personeel voor
reactivering in voorkomend geval effectief het visum heeft gekregen of erkend is
in het betreffende zorgberoep en zo ja, vanaf welke datum.
De Vlaamse Regering heeft in twee besluiten de procedure met betrekking tot
deze controle op de personeelsgegevens in de RaaS-webtoepassing, verfijnd 1.

1 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het
decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het
decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten,
revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale
akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten
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De regeling is als volgt:
1. het agentschap gaat op basis van authentieke gegevensbronnen de correctheid van de
personeelsgegevens na van de laatste afgesloten referentieperiode;
2. als het agentschap het nodig acht kan het bijkomende informatie opvragen bij de
zorgvoorziening;
3. het agentschap wint informatie in bij de voorzieningen waarbij de geraadpleegde authentieke
gegevensbronnen aangeven dat er fouten in de persoonsgegevens zouden zijn;
4. het agentschap corrigeert de foutieve gegevens in de RaaS-webtoepassing;
5. het agentschap herberekent ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ en de
basistegemoetkomingen voor zorg. Voor wijzigingen aan de gegevens van de referentieperiode 1
juli 2017 tot en met 30 juni 2018 is er ook een herberekening van het ‘derde luik’;
6. de vermindering van de basistegemoetkomingen voor zorg wordt toegepast door die
tegemoetkomingen vanaf het moment van herberekening gedurende even veel maanden te
verlagen als het aantal maanden waarin te hoge basistegemoetkomingen werden gefactureerd (de
regelgeving laat enkel vermindering van de basistegemoetkomingen toe).
Inmiddels is uit controle van de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 met de databank van de
zorgberoepen gebleken dat 824 werknemers in een zorgberoep gedurende een bepaalde periode werden
aangegeven, terwijl die werknemers niet het visum of de erkenning hebben om dat zorgberoep te mogen
uitoefenen.
We geven u ook mee dat er momenteel een procedure loopt voor een ad hoc ontlading van de
multifunctionele aangifte van de sociale zekerheid (DMFA), eveneens voor de referentieperiode van 1 juli
2017 tot 30 juni 2018. Ook met deze authentieke bron zal het agentschap voor alle werknemers
controleren of de prestaties die in de RaaS-webtoepassing werden aangegeven, in overeenstemming zijn
met de prestaties aangegeven in DMFA.
We wijzen erop dat met toepassing van de artikelen 146/1, 148/1, 150/1 en 152/1 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018
houdende de Vlaamse sociale bescherming een administratieve geldboete kan opgelegd worden als het
agentschap vaststelt dat een woonzorgcentrum, in voorkomend geval met het bijbehorend centrum voor
kortverblijf, of een dagverzorgingscentrum met bijkomende erkenning de elektronische vragenlijst
opzettelijk verkeerd heeft ingevuld met als doel het verkrijgen van een hogere tegemoetkoming dan de
tegemoetkoming waarop men op basis van de reële gegevens recht heeft.
Het agentschap zal bij het toepassen van deze eerste controle nog geen dergelijke boetes opleggen
vermits in de ingediende gegevens voor de referentieperiode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018
vermoedelijk ongewild historisch incorrecte gegevens werden meegedeeld. Vanaf de controle van de
gegevens die u zal indienen voor de lopende referentieperiode van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019 zal
het agentschap de boetes toepassen.
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We sporen u dan ook aan de gegevens die u in de toekomst meedeelt via de RaaS-webtoepassing grondig
te verifiëren en naar waarheid in te vullen.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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