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RaaS-webtoepassing:
openstellen van de referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020
aandachtspunten ingave personeelsgegevens
Geachte,
Vandaag werden de kwartalen van de referentieperiode van 1 juli 2019 tot 30 juni
2020 opengesteld in de RaaS-webtoepassing.
Vanaf deze referentieperiode zijn er wijzigingen met betrekking tot de ingave
van personeelsgegevens.
Deze wijzigingen zijn het gevolg van enkele technische aanpassingen en
van de uitsluiting van jobs die in aanmerking komen als vervanger in het kader
van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ (infobrief
terug te vinden op www.zorg-en-gezondheid.be/raas).

BEPERKINGEN INGAVE VAN GEGEVENS
Contracttypes en kwalificaties
Volgende contracttypes mogen enkel nog worden ingevuld als het gaat om een
werknemer die gerechtigde is in het kader van de maatregel ‘vrijstelling van
arbeidsprestaties en eindeloopbaan’:



‘loontrekkende fiscale, sociale Maribel en generatiepact’;
‘Vervanger verpleegkundige opleiding’;
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‘Vervangers bijkomend verlof 50+;
‘Artikel 60 OCMW-wet’;
‘Jobcreatie 2011-2013 – mobiele equipe’;
‘Leercontract’.

Deze contracttypes komen niet meer aanmerking voor de compenserende financiering van de vervangers.
De applicatie zal een foutboodschap genereren als één van deze jobs toch bij vervangers ingebracht
wordt.

Jobstudent die onderworpen is aan het geheel van de sociale zekerheidsbijdragen
Jobstudenten met korting op de sociale zekerheidsbijdragen komen niet meer in aanmerking voor
compenserende financiering als vervanger in het kader van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties
en eindeloopbaan’.
Een jobstudent die onderworpen is aan het geheel van de sociale zekerheidsbijdragen, komt wel in
aanmerking als vervanger in het kader van de maatregel ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en
eindeloopbaan’.
U kunt die jobstudent evenwel niet zelf in de RaaS-webtoepassing registreren. Het agentschap zorgt voor
deze registratie. Uw voorziening moet hiervoor volgende gegevens aan het agentschap bezorgen via
RaaS@vlaanderen.be:
 het contract;
 bewijs dat die werknemer in de multifunctionele aangifte sociale zekerheid (DMFA) is aangegeven
met betaling van de volledige sociale zekerheidsbijdrage.

ANDERE WIJZIGINGEN IN DE RAAS-APPLICATIE
Gelijkgestelden
Zoals u weet, hebben volgende werknemers rechtstreeks recht op de maatregel ‘vrijstelling van
arbeidsprestaties en eindeloopbaan’:
a) het verpleegkundig personeel, met inbegrip van de ziekenhuisassistenten en de sociaal
verpleegkundigen, en het zorgkundig personeel;
b) de medewerkers patiëntenvervoer;
c) de laboratoriumtechnologen;
d) de opvoeders-begeleiders die in de zorgteams geïntegreerd zijn;
e) de logistiek assistenten;
f) de maatschappelijk assistenten en psychologisch assistenten die in de zorgteams werken of die in
het therapeutisch programma geïntegreerd zijn;
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g) de werknemers vermeld in artikel 54bis en 54ter van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november
1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen;
h) de kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen en diëtisten;
i) de psychologen, orthopedagogen en pedagogen, die in de zorgteams werken of die in het
therapeutisch programma geïntegreerd zijn.
Andere werknemers kunnen ook in aanmerking komen voor die maatregel, voor zover zij voldoen aan de
voorwaarden voor ‘gelijkgestelden’, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018
tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten.
Dat onderscheid wordt voortaan duidelijk in de RaaS-webtoepassing gemaakt. Met name bij ‘contracten’
werd een kolom ‘Recht EL’ toegevoegd:

Voor werknemers die rechtstreeks recht hebben, zal die kolom ‘Recht EL’ standaard aangevinkt zijn. Voor
de ‘gelijkgestelden’ dient u dit zelf expliciet aan te vinken.

Einde transitie van verzorgende naar zorgkundige
Enkele jaren geleden vond er een transitie plaats van verzorgenden naar zorgkundigen. Om die transitie
te faciliteren werd in de RaaS-webtoepassing een boodschap in het rood weergegeven telkens een
werknemer met kwalificatie “Verzorgingspersoneel” het visum van zorgkundige had.
Die transitie is inmiddels afgerond. Bijgevolg is vanaf 1 juli 2019 in de RaaS-webtoepassing ook de
boodschap in het rood van visum zorgkundige verdwenen.
U mag enkel werknemers onder de kwalificatie “Verzorgingspersoneel” registreren als die werknemers ook
het visum van zorgkundige hebben. Indien dit niet het geval is, registreert u de werknemer onder de
kwalificatie “Andere A2 (logistiek en administratief)”.

Visum en erkenning zorgpersoneel
Tot slot willen we u er aan herinneren dat nieuw tewerkgesteld zorgpersoneel (ook het interim personeel)
- onderworpen aan een erkenning of visum - enkel als zorgpersoneel mag worden aangegeven in de
RaaS-webtoepassing als de werknemer ook werkelijk de vereiste erkenning en/of het vereiste visum heeft
U kunt dit op de website van de FOD Volksgezondheid nagaan (www.health.belgium.be/nl/gezondheid).
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De wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, als
rechtsopvolger van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de
gezondheidszorgberoepen, bepaalt dat er voor sommige zorgberoepen een erkenning of een visum is
vereist om het beroep te mogen uitoefenen. Het hebben van een diploma is voor die zorgberoepen dus
niet voldoende.
Over welke zorgberoepen het gaat, leest u op de website van Zorg en Gezondheid (https://www.zorg-engezondheid.be/gezondheidszorgberoepen).
Indien u bijkomende vragen heeft over de inhoud van deze brief kan u met ons contact opnemen via de
contactgegevens bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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