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Betalingen 31 juli 2020 en 30 september 2020
-

Verzonden als e-mailbericht op 3 juli 2020 -

Geachte,
Email voor de ouderenvoorzieningen type vzw of commercieel
De Vlaamse Regering heeft op 26 juni 2020 een besluit definitief goedgekeurd,
waarin wordt bepaald dat op 30 september 2020 volgende bedragen op het
bankrekeningnummer van de voorzieningen zal staan:
1)
de afrekening van het recht ‘derde luik’ voor de periode van 1 juli 2018 tot
en met 31 december 2018;
2)
(het saldo van) de overbruggingstoelage.
Zo dadelijk zal de afrekening ‘derde luik’ in de RaaS-webtoepassing beschikbaar
zijn, bij de betalingsgeschiedenis.
Op 31 juli 2020 zullen volgende bedragen, telkens via een aparte betaling, op het
bankrekeningnummer van de voorzieningen staan:
a)
de voorschotten juli en oktober 2020 van de compenserende financiering
binnen het kader van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan’. De documenten ter zake zijn sinds 1 juli 2020 beschikbaar in de
RaaS-webtoepassing, bij de betalingsgeschiedenis;
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b) de compenserende financiering, resterend recht 2019, in het kader van de loonsverhoging voorzien
in het Vlaams intersectoraal akkoord (VIA5) van 8 juni 2018 (uitrol IF.IC. functieclassificatie) (voor
zover de Vlaamse Regering uiterlijk op 17 juli 2020 een besluit goedkeurt);
c) de compenserende financiering, recht 2020, in het kader van de loonsverhoging voorzien in het
Vlaams intersectoraal akkoord (VIA5) van 8 juni 2018 (uitrol IF.IC. functieclassificatie);
d) voor de voorzieningen die er recht op hebben, de aanvullende financieringen recht 2019;
e) voor de voorzieningen die er recht op hebben, de aanvullende financieringen 80% van recht 2020.
De documenten met betrekking tot de aanvullende financieringen zal Zorg en Gezondheid naar de
voorzieningen sturen zodra het ministerieel besluit dat die rechten regelt, is getekend.
Gelieve de betalingen, met bijhorende documenten, degelijk te communiceren aan de persoon of personen
die instaan voor de boekhouding.
Email voor de ouderenvoorzieningen type openbare sector
De Vlaamse Regering heeft op 26 juni 2020 een besluit definitief goedgekeurd, waarin wordt bepaald dat
op 30 september 2020 volgende bedragen op het bankrekeningnummer van de voorzieningen zal staan:
1) de afrekening van het recht ‘derde luik’ voor de periode van 1 juli 2018 tot en met 31 december
2018;
2) (het saldo van) de overbruggingstoelage.
Zo dadelijk zal de afrekening ‘derde luik’ in de RaaS-webtoepassing beschikbaar zijn, bij de
betalingsgeschiedenis.
Op 31 juli 2020 zullen volgende bedragen, telkens via een aparte betaling, op het bankrekeningnummer
van de voorzieningen staan:
a) de voorschotten juli en oktober 2020 van de compenserende financiering binnen het kader van de
maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’. De documenten ter zake zijn sinds
1 juli 2020 beschikbaar in de RaaS-webtoepassing, bij de betalingsgeschiedenis;
b) voor de voorzieningen die er recht op hebben, de aanvullende financieringen recht 2019;
c) voor de voorzieningen die er recht op hebben, de aanvullende financieringen 80% van recht 2020.
De documenten met betrekking tot de aanvullende financieringen zal Zorg en Gezondheid naar de
voorzieningen sturen zodra het ministerieel besluit dat die rechten regelt, is getekend.
Gelieve de betalingen, met bijhorende documenten, degelijk te communiceren aan de persoon of personen
die instaan voor de boekhouding.
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