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Contactpersoon  
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Telefoon 02 249 33 66 

 

Richtlijnen voucherregistratie in de Geïntegreerde 
Registratietool (GIR)- correctiefase 2 
Geachte,  
 
Naar aanleiding van correctiefase 2 vindt u in deze infonota richtlijnen met betrekking tot 
registratie en het bijsturen van de Individuele Dienstverleningsovereenkomsten. Daarnaast zal er 
vanaf 1 april 2020 een wijziging doorgevoerd worden in de Geïntegreerde Registratietool (GIR) 
omwille van een aanpassing in de  regelgeving.  
 

1. Correctiefase 2:  IDO en voucher 
In uitvoering van correctiefase 2 zullen de Individuele Dienstverleningsovereenkomsten in zeer 
veel gevallen moeten worden herzien. In veel gevallen zal dit enkel een aanpassing van het aantal 
voucherpunten zijn, maar mogelijk willen budgethouders naar aanleiding van correctiefase 2 nog 
andere bijsturingen, zeker indien ze het budget inzetten over verschillende zorgaanbieders of 
combineren met cash.  
 
Door het feit dat het VAPH niet sneller kon communiceren over de gewijzigde budgetten, is het 
voor de vergunde zorgaanbieders niet mogelijk om al deze wijzigingen nog in 2019 door te 
voeren. Er wordt daarom aan de Vlaamse Regering een voorstel van wijziging van regelgeving 
voorgelegd waarin een overgangsperiode is opgenomen. Vergunde zorgaanbieders zullen tot 31 
maart 2020 de tijd krijgen om de IDO’s bij te sturen. Dat betekent dat er tot dan ook aanpassingen 
in de GIR kunnen gebeuren met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.  
 
In de jaarlijkse overgang zal het VAPH zoveel als mogelijk de vouchers klaarzetten. Voor de 
personen die 100 % van het budget bij dezelfde zorgaanbieder besteden, zal de nieuwe waarde 
volgens correctiefase 2 in de GIR verschijnen in de GIR. Uiteraard kan deze steeds aangepast 
worden indien er binnen de IDO andere afspraken worden vastgelegd. Voor personen die hun 
budget spreiden over verschillende zorgaanbieders of combineren met cashbesteding, zal de 
vergunde zorgaanbieder zelf het puntenaantal moeten inbrengen.  
Er wordt hieromtrent een technische mail verstuurd aan de GIR-contactenpunten binnen de 
voorzieningen.  
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2. Blokkering van wijziging van voucher met terugwerkende kracht 
 
Krachtens een wijziging van regelgeving1  dient de vergunde zorgaanbieder (VZA) een voucher te 
registreren in de webapplicatie GIR uiterlijk op de aanvangsdatum van de overeenkomst. Een 
voucher komt pas in aanmerking voor subsidiëring vanaf de datum dat hij in de webapplicatie 
wordt geregistreerd. De beëindiging van een voucher in de GIR moet uiterlijk geregistreerd 
worden op de einddatum van de overeenkomst. 
 
Deze maatregelen worden opgelegd om ervoor te zorgen dat de budgethouders steeds correct 
kunnen volgen hoe het met hun budget staat. Het uitblijven van de registratie brengt ook mee dat 
het risico bestaat dat het budget door verschillende contracten naast elkaar, overschreden wordt. 
Het niet tijdig beëindigen van de voucher belet de tijdige registratie van een nieuwe voucher door 
een andere vergunde zorgaanbieder. Tenslotte zal een laattijdige registratie van een nieuwe 
voucher of het laattijdig afsluiten van een voucher, leiden tot een foutieve toekenning of 
inhouding van een zorgbudget. De Vlaamse Sociale Bescherming baseert zich immers voor het al 
dan niet uitkeren van het BOB op gegevens van het VAPH, zoals geregistreerd door de vergunde 
zorgaanbieders.  
 
Door een technische aanpassing zal het in de toekomst niet meer mogelijk om in de 
Geïntegreerde Registratietool (GIR) vouchers te registreren of te wijzigen met terugwerkende 
kracht. Het VAPH zal nog communiceren over de precieze datum van aanpassing van de GIR, maar 
dit zal alleszins ten vroegste aangepast worden op 1 april 2020.  
 
Wanneer een budget met terugwerkende kracht door het VAPH ter beschikking wordt gesteld of 
gewijzigd, gelden deze maatregelen niet. In dat geval dient de vergunde zorgaanbieder de 
gewenste wijziging door te geven aan het VAPH, dat zelf zal instaan voor een aanpassing in de 
GIR.  
Het VAPH kan in dat geval ook een afschrift van de IDO opvragen bij de vergunde zorgaanbieder.  
 
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
James Van Casteren 
Administrateur-generaal 

 
 

1 Maatregelen ingeschreven artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juni 2016 over de 
besteding van het budget voor niet-rechtstreekse toegankelijke zorg en ondersteuning voor meerderjarige 
personen met een handicap en over organisatiegebonden kosten voor vergunde zorgaanbieders.  


