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RaaS-webtoepassing: referentieperiode 1/7/2018 tot 30/6/2019 – certificaat
leidinggevende functie in de zorg
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
De basistegemoetkoming voor zorg in woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf wordt vanaf het facturatiejaar 2020 aangevuld met een deel M
“Complement voor leidinggevende functie in de zorg”1
Om dat te kunnen doen, zal in de RaaS-webtoepassing een bijkomend certificaat
“leidinggevende functie in de zorg” worden opgenomen (in de toepassing
beschikbaar uiterlijk vanaf 16 september 2019).
Als uw voorziening in de referentieperiode van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019
leidinggevenden in de zorg heeft gefinancierd, zal u bij certificaten invullen
hoeveel vte aan leidinggevenden in de zorg uw voorziening in die
referentieperiode heeft gefinancierd.

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
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Het in te vullen vte is de optelsom van de betaalde uren “leidinggevenden in zorg” in de referentieperiode
gedeeld door 1.976.
Onder “leidinggevenden in zorg” worden begrepen:
 de loontrekkende of statutaire medewerkers met een contract en functie-inhoud als
leidinggevende in de zorg
 de loontrekkende of statutaire medewerkers met een contract en functie-inhoud als
leidinggevende in sociale dienst
Ik nodig u hierbij uit om dit reeds degelijk voor te bereiden, opdat uw voorziening zonder probleem die
gegevens nog in de RaaS-webtoepassing kan inbrengen in de periode van 17 september 2019 tot 30
september 2019.
Met vriendelijke groeten,
Voor de administrateur-generaal, afwezig,

Xavier Meurisse
Afdelingshoofd Vlaamse Sociale Bescherming
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