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Aanvulling handleiding ISIS (na uitbetaling voorschot aparte bedragen vouchers vza en restbedrag). 
 
! Vanaf januari 2023 wijzigt de manier van uitbetalen van de maandelijkse voorschotten ! 
 
In de Webinars van 24 en 28 november 2022, waartoe u zich kon inschrijven, werd de nieuwe werkwijze toegelicht. 

U kan de opname van deze Webinar samen met de FAQ (meest gestelde vragen) terugvinden op de website van het VAPH. 

 
   Wat zijn de PRAKTISCHE GEVOLGEN van de  nieuwe wijze van uitbetalen ? 
 

 De berekening/bedrag voorschot SE per maand blijft ongewijzigd en gebeurt nog steeds via de Web-applicatie ISIS.  
Er wordt nog steeds rekening gehouden met de vouchers en prestatie-eenheden voorschotmaand X -4. 
U zal ook nog steeds uw voorschotdossier kunnen nakijken en aanvaarden. Maar eens de datum van de deadline is 
verstreken (de exacte datum ziet u in de eerste email die u krijgt met daarin de melding van de taak van het voorschot) dan 
zal u zélf géén acties meer kunnen ondernemen om uw voorschotdossier in orde te brengen. Reden hiervoor is om een 
tijdige doorstroom naar de boekhouding te garanderen. 
 

 De effectieve uitbetaling vanaf het voorschot januari 2023 gebeurt opgesplitst in : 

 Een bedrag per cliënt met als basis volgende berekeningswijze :  
                    punten voucher X 1,1035 X # dagen maand/ # dagen jaar X omslagsleutel 
                    Opgelet : deze waarde heeft geen inhoudelijke betekenis en is enkel boekhoudkundig voor het VAPH 

 Een saldo, dit saldo bestaat uit : het berekend voorschotbedrag  – bedragen per cliënt 

 Het voorschot van januari zal jaarlijks later worden uitbetaald, medio januari.  

Voor de andere maanden zal dit op de 1 ste of de 2 de werkdag van de maand zijn. 

 
      Waar vind ik deze UITBETAALDE BEDRAGEN terug in ISIS ? 
 
      Vanaf het moment van de uitbetaling zal u in ISIS via “Subsidies” deze bedragen per cliënt én het saldo  

       (restbedrag VZA) kunnen consulteren. Dit is dus op dezelfde pagina in ISIS, waar u net zoals vroeger 
       uw maandelijkse voorschotdossiers (PDF) kan inzien. 

     

 

    Wanneer u vervolgens klikt op Download pdf 
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Dan ziet u op de laatste pagina van de PDF van de voorschotmaand een uitsplitsing van  

  Het totaal van de bedragen per cliënt  :   in onderstaand voorbeeld bedraagt het totale bedrag vouchers vza    
clienten: 843.036,58 euro 

 

 Een saldo : dit saldo bestaat uit : het berekend voorschotbedrag  – bedragen per cliënt = wat gelijk is aan het  
restbedrag VZA. In dit concreet voorbeeld bedraagt het restbedrag : 198.102,10 euro 

Het totale voorschot bedraagt de optelling van de vouchers VZA cliënten en het restbedrag VZA : 1.041.138,68 euro 

 

We herhalen hier nog even… 

De uitsplitsing van het totaal bedrag vouchers vza clienten en restbedrag vza ziet u nog niet bij het goedkeuren van uw 
voorschotdossier maar pas NA de uitbetaling van de aparte bedragen vouchers VZA cliënten en het restbedrag (samen gelijk aan het 
totale voorschot). U ziet uiteraard wel het bedrag van het totale voorschot in de initiële PDF van de goedkeuring van uw voorschot. 

Waar vind ik de aparte betalingen per cliënt terug ? 

 

 

Om een gedetailleerd overzicht van de apart uitbetaalde bedragen vouchers vza te consulteren, klikt u op  Betalingen 

In de PDF kan u zien welk totaal bedrag de aparte betalingen vertegenwoordigd. 
 
In het voorbeeld van hierboven kan u zien dat 843.036,58 euro het totale bedrag is van de vouchers vza clienten. 
 
Wanneer u klikt op Betalingen naast dit bedrag, dan volgt er een overzicht met de bedragen per cliënt, zoals u hieronder kan zien. 
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 Volgende gegevens zal u kunnen consulteren : 

 Naam financiële instelling 

 Bedrag per client 

 Prestatiejaar 

 Rekeningnummer waarop de betaling gebeurde 

 Medeling : mededelingsnummer, IM nummer, Se nummer, voorschot maand, vouchers van client X. 

 
 

 
Bijkomend : u zal bovenaan ook nog het totale bedrag terugvinden (som van deze aparte betalingen per client) en er wordt een 

filter voorzien zodat u kan filteren op naam van client, bedrag,… 

 
 

Waar kan ik terecht met mijn vragen ? 
 
Om overbelasting van de helpdesk te vermijden vragen we u graag rekening te houden met het volgende: 
 

 bij vragen, (her)bekijk eerst de opname van het Webinar en neem het document met de veel gestelde vragen door 
 

 indien het totale voorschotbedrag (som van bedragen per cliënt en saldo) overeenstemt met het in Isis berekende voorschot, zal de 
helpdesk geen vragen over de aparte bedragen per cliënt beantwoorden 

 
 

 vragen worden bij voorkeur gesteld via mail (personeelsregistratie@vaph.be), vermeld telkens het subsidie-eenheid nummer in het 
onderwerp 
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