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1 Inleiding 

 Subsidie-eenheid (SE) 

Voorzieningen, behorend tot één zelfde inrichtende macht, die samenwerken en bijgevolg als een 
entiteit kunnen beschouwd worden, kunnen ervoor kiezen om zich onder een SE te groeperen. Het 
personeelspuntenpakket van een SE wordt als een geheel bekeken en ook zo beheerd in Isis. Een  
SE ontvangt een gezamenlijk maandelijks voorschot en zal ook slechts één afrekeningsdossier 
moeten indienen. Aan een SE wordt een identificatienummer toegekend. 
Ook een voorziening die zich niet groepeert met een andere voorziening wordt als een SE 
beschouwd, bestaande uit 1 dienst of voorziening. Zij krijgen ook een SE nummer toegekend. 

 

2.1 Isis 

Isis is de webapplicatie waarin de werknemersgegevens en prestaties worden geregistreerd, 
gegroepeerd per SE. Op basis van deze gegevens wordt in Isis een maandelijks voorschot per SE 
berekend. 

 

2.2 Prestatie-eenheid (PE) 

Een maandelijkse prestatie-eenheid (PE) is de verhouding die de werkelijk gepresteerde uren 
aangeeft ten opzichte van een theoretische aantal uren voor een voltijdse prestatie voor een 
bepaalde maand. Met de werkelijk gepresteerde uren worden de uren bedoeld die betaald worden 
aan de werknemer, ook al worden voor deze uren misschien geen arbeidsprestaties geleverd 
(bijvoorbeeld ziekte binnen gewaarborgde periode). 

 
Voorbeeld 

 
Een werknemer werkt volgens contract maandelijks 30.4 uren in een 38 urenstelsel: 

 De theoretische prestatiebreuk voor dit contract bedraagt 30.4/38 = 0.8 
 

Deze werknemer werkt een hele maand en presteert het theoretisch vooropgestelde aantal 
uren vermeld in het contract: 

 De prestatie-eenheid voor deze maand bedraagt 30.4/38 = 0.8 
 

Wanneer de werknemer in de loop van de maand onbetaald verlof neemt (bijvoorbeeld 1 dag 
in een maand met 22 werkdagen) wordt de prestatie-eenheid berekend zoals hieronder 
beschreven. Opgelet de prestatiebreuk blijft ongewijzigd op 0.8. 
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> urenstelsel: 38 

> theoretisch aantal werkuren in deze maand: 167.2 (= 22 X 7.6) 
> 1 dag onbetaald in uren: 7.6 
> normaal aantal gewerkte uren volgens contract: 167.2 X 0.8= 133.76 
> aantal gewerkte uren: 133.76-7.6= 126.16 
> De prestatie-eenheid bedraagt : 126.16/167.2=0.7545 

 
 

2.3 Geïntegreerd voorschot 

Dit is een maandelijks voorschot per SE gebaseerd op de in Isis geregistreerde 
werknemersgegevens en maandelijkse PE. Bij de berekening van dit voorschot wordt rekening 
gehouden met de personeelspunten die per maand per SE mogen opgenomen worden. 

 
 

2.4 Geoptimaliseerd voorschotvoorstel 

Het geoptimaliseerd voorschotvoorstel is een door Isis berekend voorschot op basis van de 
geregistreerde contracten en de doorgegeven PE voor de desbetreffende maand. Bij de berekening 
van dit voorstel selecteert Isis automatisch de contracten die de meeste euro’s per punt 
vertegenwoordigen. Personeelspunten houden immers geen rekening met anciënniteit  en 
bijgevolg ook niet met de werkelijke loonkost. Bij het geoptimaliseerd voorstel wordt hiermee wel 
rekening gehouden. 
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2 Richtlijnen en verduidelijking bij Isis 

3.1 Contracten 
 

3.1.1 Import van gegevens 

Om uw personeelsbestand over te maken aan het VAPH kan u gebruik maken van : 
 De webapplicatie Isis (manuele input) 
 Een applicatie via uw sociaal secretariaat 
 Een applicatie via uw automatiseerder 

 
 

3.1.2 Gegevens in de contractlijnen 

Naast de naam, voornaam en rijksregisternummer van een werknemer bestaat een contractlijn uit 
een begindatum, einddatum (optioneel), en de functie. Tenslotte registreert de SE ook nog de 
beginanciënniteit van een contract in jaren en maanden uitgedrukt. Deze anciënniteit is de 
anciënniteit die geldt op de ingevoerde begindatum van het contract. Deze  ingevoerde 
begindatum hoeft niet noodzakelijk de werkelijke startdatum in het verleden te zijn. 

 
Voorbeeld 

 
Een SE registreert vanaf 1 januari 2022 in Isis en kiest ervoor om bij elke werknemer als 
begindatum 1 januari 2022 in te vullen. 

 De ingevulde anciënniteiten zijn deze die de werknemers hadden op 1 januari 2021. 
 

Een SE registreert vanaf 1 januari 2022 in Isis en kiest ervoor om bij elke werknemer de 
originele begindatum in te vullen. 

 De ingevulde anciënniteiten zijn deze die de werknemers hadden op hun originele 
begindatum. 

 
We vermelden nog dat de beginanciënniteit door de SE wordt berekend. Indien de SE géén 
anciënniteit invult, wordt 0 jaar en 0 maanden bewaard. Een contract behoort tot één SE. 

 
In Isis is het de bedoeling dat alle contracten gebundeld worden per persoon, per functiecode. 
Elke werknemer heeft per SE en per functie hoogstens één geldige contractlijn. 

 

3.1.3 Anciënniteit 

Sinds 1 april 2014 wordt de anciënniteit niet langer automatisch berekend door het VAPH. Met 
behulp van de richtlijnen van de omzendbrief van 30.01.2014 kan de SE de juiste anciënniteit 
bepalen. 
Om de SE bij te staan bij het correct inschatten van de anciënniteiten en diploma-functie 
overeenstemming, worden steekproeven uitgevoerd. 
Een steekproef bestaat uit het opvragen van diploma’s en tewerkstellingsattesten van een 
bepaalde willekeurige werknemer in dienst in de SE. 
De functionele dienst van het VAPH controleert of een diploma in aanmerking komt voor de 
functie die door de SE in Isis werd opgegeven. Op basis van nazicht van de 
tewerkstellingsattesten, kan de functionele dienst berekenen of de opgegeven anciënniteit in Isis 
overeenstemt met de berekende anciënniteit. 
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3.1.4 Prestatie-eenheden 

De PE moeten maandelijks per contract worden doorgegeven. Net als de contractlijnen kunnen de 
PE via een sociaal secretariaat of automatiseerder doorgegeven worden. 

 

3.2 Voorschotten 

Voor de residentiële sector waren de voorschotten in het oude systeem gebaseerd op het laatste 
definitieve dagprijsdossier. 
De ambulante sector kreeg voorschotten gebaseerd op de actuele personeelsbezetting. 
In Isis kiezen we voor een maandelijks voorschot op basis van de anciënniteit, functie en PE voor de 
zo recent mogelijke contracten. 

 

Vanaf juli 2018 werd de berekening van de voorschotten voor de VZA (de vroegere FAM’s en nieuw 
erkende VZA) aangepast. Er kwam een koppeling met de maandelijkse voucherpunten in de GIR. De 
koppeling met de FAM erkenning wordt stopgezet. 

 

3.2.1 Timing 

Het voorschot voor maand X is gebaseerd op de contractlijnen en PE van maand X-4. Deze 
gegevens moeten in Isis geregistreerd zijn voor het midden van maand X-2. 
Het voorschot van maand X moeten in het midden van de maand X-1 bevestigd zijn door de SE. 

 
Om de voucherpunten van de VZA bij een voorschot te bepalen, wordt er rekening gehouden 
met de vouchers geregistreerd in maand X-4, gelijklopend met de PE. 

 

Voorbeeld : 
De voorschotten voor mei 2022 zijn gebaseerd op de prestatie-eenheden en de vouchers van 
januari 2022. De voorschotten voor juni 2022 zijn gebaseerd op de prestatie eenheden van februari 
2022 en zo verder. 

 
Belangrijk : 
U krijgt maandelijks via email een taak om het voorschotdossier te aanvaarden. In deze email 
wordt meegegeven wanneer u uiterlijk het voorschotdossier dient te bevestigen. U krijgt ruim de 
tijd om uw voorschotdossier na te kijken. Om een vlotte uitbetaling van uw voorschot te 
garanderen, vragen wij rekening te houden met de deadline die u via email wordt meegedeeld. 

 

3.2.2 Aanmaken voorschotdossier 

Zodra er enerzijds vanuit de SE de lopende contracten en de bijhorende PE van de desbetreffende 
maand zijn doorgegeven en anderzijds door het VAPH de punten werden geregistreerd voor PVC 
(in Isis vanaf 2018 enkel nog voor MFC PVC minderjarigen), zal er voor de SE een geoptimaliseerd 
voorschotvoorstel aangemaakt worden. 
Aan de SE zal vervolgens gevraagd worden om het voorstel te aanvaarden. 
De SE kan het voorstel aanpassen door nog contracten aan te maken of prestaties toe te voegen. 
Het voorstel zal hieraan nog aangepast worden. 
Zodra de SE het voorstel bewaart, wordt het voorschotdossier voor maand X afgesloten en het te 
betalen bedrag doorgestuurd naar de betalingsdienst van het VAPH. Gelieve dan ook vooraf goed 
te controleren of u alle contracten en prestaties hebt doorgegeven. Wanneer er geen prestaties 
zijn doorgegeven voor maand X-4, zullen deze punten niet meegenomen worden in het voorstel! 
Indien er dus voor een volledig maand geen prestaties doorgegeven worden, kan het VAPH geen 
personeelsvoorschot berekenen. 
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3.2.3 Berekening van de maandelijkse punten pot : 
   Het systeem plafonneert het voorschot op het maximum aantal punten voor die maand. Het maximaal  
   aantal  punten wordt per SE wordt als volgt samengesteld : 
 

Punten VZA : 
Zorggebonden punten 

 

 punten geregistreerde vouchers actief in maand x-4, herrekend naar 1 maand via dagen 

 voorbeeld : 
Jan Janssens : voucher 1/1/2022 tot 31/12/2022 voor 50 punten 

 
voorschot maand juli: voucher loopt in maand maart, dus voucher voor Jan Janssens wordt 
in rekening gebracht voor het voorschot van juli: 

 

aantal punten = 50/dagen looptijd voucher X looptijddagen in dagen voorschotmaand 
voor juli: 50/365 X 31 = 4,25 punten 

 
Organisatiegebonden punten 

 

 bij de voorschotten 2019 : 21,18 % op de voucherpunten in het voorschotdossier 

 bij de voorschotten 2020 : 19,40 % op de voucherpunten in het voorschotdossier 

 bij de voorschotten 2021 : 17,85 % op de voucherpunten in het voorschotdossier 

 bij de voorschotten 2022 en verder : 16,18 % op de voucherpunten 
 in het voorschotdossier 

           
 

Bepaling van het aantal personeelspunten per type ( x 0,0833 voor de punten per maand) 

 Voor MFC ligt het maximum aantal te subsidiëren punten vast in de erkenning.  

 Voor DOP wordt het maximum aantal te subsidiëren personeelspunten berekend op basis van de erkende 

capaciteit (uitgedrukt in aantal begeleidingen). Hierbij wordt volgende sleutel gebruikt (zie ook de 

desbetreffende regelgeving): 0,240 ptn/bgl 

 Voor RTH volgt een berekening op basis van de effectief geboden RTH-ondersteuning opgegeven in de 

registratietool RTH enerzijds en de verdeling van punten door erkende RTH-diensten anderzijds. 

 Voor PVC minderjarigen wordt 80% van het bedrag opgenomen in een dienstverleningsovereenkomst 

omgezet in personeelspunten met volgende sleutel: bedrag/925 EUR.  

 Voor GEÏNT/gev, GEÏNT/units en ODB ligt het maximum aantal personeelspunten vast in een 

erkenningsbesluit 

 Voor NAH en directe financiering geïnterneerden worden de punten van de geregistreerde 

overeenkomsten opgeteld. 

 Punten verhoging via 5 : Infonota 9 maart 2020 (INF/20/18) : operationalisering via 5 

 Punten GeÏNT/ondersteuning : zie verder pag. 9 
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 Punten door uitwisseling : eventueel uitgewisselde punten, punten die u ontvangt of uitwisselt. 

 Saldo overgedragen punten vorige maand : 
Punten die niet werden opgebruikt worden overgezet naar volgende maand, na wat overblijft zie verder. 
Opgelet : bij de opstart van voorschot januari 2022 is dit 0. Bij de start van een nieuwe werkingsjaar is er 
geen overdracht van de punten van december. Zie 3.2.4. 

 

3.2.4 Maandelijks uitbetalen van niet ingezette punten: 

Vanaf 2018 werden niet ingezette punten uitbetaald, begrensd tot het maximaal toegestane om 
te zetten punten: 

 

 maximaal 50 % van de organisatiegebonden punten kan omgezet worden aan 864 euro per 
punt.

 Maximaal 3 % van de punten MFC, DOP, RTH, ODB unit, geïnterneerden dagcentrum en 
tehuis, NAH en geinterneerden volgens ondersteuning  kan omgezet worden aan 834 
euro per punt.



    In 2020 : maximaal 55 % van de organisatiegebonden punten kan omgezet worden aan 864 euro per 
    punt. 
    In 2021 : maximaal 60 % van de organisatiegebonden punten kan omgezet worden aan 864 euro per  
    punt. 
    Vanaf 2022 : maximaal 65 % van de organisatiegebonden punten kan omgezet worden naar 864 euro per 
    punt. 
 

Nadat voor het doorgegeven personeel voor de voorschotmaand het overeenkomstig aantal 
punten is berekend, kan dit vergeleken worden met de maandelijkse toegestane punten pot. 
Indien er punten over zijn, worden deze uitbetaald volgens volgende procedure : 
Voorbeeld : 
Punten over op maandsaldo :P(over) = punten over 
Welke punten worden per maand maximaal omgezet : 
VZA : organisatiegebonden punten x 0,08333 x 0,65 (vanaf 2022) = 
P(1)  
punten over MFC : punten uit erkenningbesluit x 0,08333 x 0,03 = P(2) 
punten over RTH : punten uit erkenningsbesluit x 0,0833 x 0,03 = P(3) 
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punten over DOP : aantal begeleidingen uit erkenningsbesluit x 0,25 x 
0,08333 x 0,03 = P(4) 

    punten over ODB unit : punten uit erkenningsbesluit x 0,08333 x 0,03  
    = P(5) 
    punten over Geïnterneerden dagcentrum : punten uit 
    erkenningsbesluit x  0,08333 x 0,03 = P(6)  
    punten over Geïnterneerden tehuis : erkenning in plaatsen x 87 x  
    0,08333 x  0,03 = P(7) 

    Punten Geïnterneerden volgens ondersteuning : zie tabel op pag 9 x 0,08333 x 0,03 (8) 

 
Maximaal om te zetten punten volgens bovenstaand voorbeeld is de som van P(1) tem P(8). 
Indien de overgebleven punten kleiner of gelijk zijn aan het maximum, dan worden deze omgezet 
in euro bij het voorschotdossier van maand X. 
Indien de overgebleven punten hoger zijn dan het maximum dan wordt de rest van de punten 
overgedragen naar volgende voorschotmaand, maand X+1. 

 
We berekenen als volgt : 
P(over = punten over) x P1/max x 864 euro + P(over = punten over) x (P2 + P3+ P4 + P5 + P6 + 
P7+P8)/max  x  834 euro 

3.2.5 Hoeveel punten is een geselecteerd contract waard? 
Een contract waarvoor de SE een voorschot wil ontvangen heeft een bepaalde puntenwaarde die 
als volgt wordt berekend: 

 
PJ = puntenwaarde van de functiecode op jaarbasis 
MJ = aantal maanden kalenderjaar (12) 
PE = prestatie eenheid die in rekening genomen wordt voor dit voorschot 

PV : berekende puntenwaarde voor dit voorschot 

PV = PJ/12*PE 
 

3.2.6 Berekening loonkosten 
De gesubsidieerde loonkost wordt berekend op basis van het brutojaarloon horend bij de functie 
en de anciënniteit op het moment van de berekening . 
Dit jaarloon wordt vermenigvuldigd met een factor 1.535. Uit simulaties blijkt immers dat de 
gemiddelde kostprijs van een VTE 153.50% bedraagt van het jaarloon. Door deze correctie zal in 
het maandelijks voorschot ook RSZ, eindejaarspremie en vakantiegeld verrekend zijn. 
Deze gemiddelde jaarlijkse kostprijs wordt vermenigvuldigd met 0.0833, wat een herleiding per 
maand betekent. 
Vervolgens wordt dit geheel vermenigvuldigd met de PE voor de desbetreffende maand. 

 

Gesubsidieerde loonkost per maand = (((barema op jaarbasis) X 1,535) X 0,0833) X PE 
 

Deze loonkost wordt aangevuld met een aantal forfaits1: 
 

 Forfait loonmassa van 3,325% op gesubsidieerde loonkost per maand
 Forfait kwaliteitsverbetering van 0,3% op de gesubsidieerde loonkost per maand
 Forfait conventioneel verlof van 0,761% op de gesubsidieerde loonkost per maand
 Forfait management: bedrag (390,91 euro + 96,2 euro) X 0,0833 X PE
 Forfait vorming: bedrag 151,9 euro X 0,0833 X PE

 
De som van deze forfaits aangevuld met de gesubsidieerde loonkost vormt de totale 
gesubsidieerde loonkost per maand per contract. 
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3.2.7 Berekening werkingskosten 

De werkingskosten worden als volgt verrekend : 
VZA : geen werkingskost (zie punt 3.2.4, uitbetaling niet ingezette punten) 
 
Hieronder per type, de berekening. 
Voorbeeld voor RTH : bedrag per punt x 89 euro 
 

 
De werkingskosten voor GEÏNT/volgens ondersteuning : zie hieronder… 
 

 
 

Andere werkingskosten : bedragen van organisatie gebonden kosten op cash besteding, 17,85 % 
in 2021 op gemiddelde van 2019 en 2020. In 2022 is dit 16,18 % op gemiddelde van 2020 en 
2021, enz. 

 

3.2.8 Financiële bijdrage 

De financiële bijdrage per SE kan bestaan uit 4 componenten: MFC, VZA, tehuis geïnterneerden en 
ODB units. 
De bijdragen binnen de SE worden opgeteld en vermenigvuldigd met 8,33 %. Het voorschot wordt 
verminderd met de som van deze bijdragen. 

    Bijdrage VZA: basis berekende bedragen van afrekeningsdossier 2019 (momenteel laatst berekende dossier). 
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3.2.9 Samenstelling totale maandelijkse voorschot 

Totale maandelijkse gesubsidieerde loonkost 
+ Totale maandelijkse werkingskost 
+ Totale bedrag niet ingezette personeelspunten 
- Maandelijkse financiële bijdrage 
SUBTOTAAL 
Het Subtotaal bedraagt 8.333% en wordt verrekend naar 8%. Dit resultaat is het voorschotbedrag: 

SUBTOTAAL / 8.333% X 8% = VOORSCHOTBEDRAG 

3.3 Fusies en veranderen van sociaal secretariaat of automatiseerders 

Het aanleveren van de personeelsgegevens in het kader van de voorschotberekening kan in 
het geval van een fusie of wijziging van automatiseerder of sociaal secretariaat onvolledig of zelfs 
onbestaande zijn. Het VAPH zal de voorschotten voor deze subsidiëringseenheden (SE) corrigeren, 
zodat toch een toereikend voorschot voor de ganse SE wordt betaald. 
In geval van fusie (die standaard ingaat op 1/1 van een nieuw jaar) zal dus voor de eerste 4 
maanden bij de SE die bij een fusie blijft bestaan (maw de overblijvende SE), telkens het laatste 
berekende voorschotdossier (in principe het voorschot van maand december van het vorige jaar) 
van de stopgezette SE worden aangevuld. 
Deze werkwijze wordt toegepast tem het voorschotdossier april van het jaar waarin de fusie 
doorging. 
Vanaf voorschot mei, moeten de vouchers en prestatie-eenheden van januari van dit jaar worden 
doorgegeven op de SE die blijft bestaan door de fusie. 

 

3.4 Voorschot persoonsvolgende convenanten 

 
Zoals hoger vermeld worden de voorschotten voor de PVC ook mee verrekend in het voorschot. Dit 
is vanaf de voorschotten van juli 2018 enkel nog het geval voor convenanten minderjarigen. Om in 
het concept van Isis te passen, moeten de bedragen PVC (maximum bepaald door zorgregie, het 
effectief budget bepaald door de geboden zorg), omgezet worden in personeelspunten. 

 
Van het toegekend budget wordt 80% beschouwd als personeelskost, 20% als werkingskost. 
De methode die gehanteerd wordt om de 80% om te zetten in personeelspunten, werd ontwikkeld 
en goedgekeurd door de werkgroep FAM. 
In onderstaand voorbeeld kan u de gehanteerde methodiek terugvinden. 

 
Voorbeeld: convenant met budget tehuis niet-werkenden - bezigheid 

 
Het budget gekoppeld aan deze ondersteuning bedraagt 60.121,00 EUR (zie omzendbrief 
uitbreidingsbeleid 2015). 
80% van dit budget wordt beschouwd als personeelskost en zal omgezet worden in 
personeelspunten. 
Daarbij wordt uitgegaan van het loon van een begeleider klasse 1 met 5 jaar anciënniteit, 
inclusief de werkgeverforfait , zonder loontoeslagen: 45.184 euro + 1.479,78 euro = 46.663,78 
euro. 
Er wordt dus berekend hoeveel VTE opvoeders klasse 1 met dit budget kunnen ingezet 
worden. 
Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met de personeelspuntenwaarde van een begeleider klasse 
1 (71 punten). 
Dit resultaat geeft het aantal inzetbare personeelspunten op jaarbasis. Vervolgens wordt dit 
puntentotaal gedeeld door 12 om het maandelijks puntenpakket te bekomen. 
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Convenant 
100% 

Convenant 
80% 
(personeel) 

VTE klasse 1 
(: 46.663,78) 

Punten 
Jaar 
(X 71) 

Punten 
Maand 

Convenant 
20% 
(werking) 

Werking 
maand 

60.121,00 48.096,80 1,0307 73,18 6,10 12.024,20 1.002,02 

 
 

De convenanten die in rekening worden gebracht voor het voorschot zijn de reeds voor het VAPH 
gekende PVC die zullen lopen in de voorschot maand. 

Opgelet ! Hou er rekening mee dat de convenanten pas in het voorschot worden opgenomen 
wanneer de gehele administratieve procedure is afgerond en de convenant verwerkt is in onze 
registratie. Uiteraard worden de correcte bedragen bij afrekening gehanteerd. 

 
Op de hierboven geschetste wijze worden alle persoonsvolgende convenanten die vallen onder één 
SE omgezet in enerzijds een aantal extra personeelspunten en anderzijds een extra werkingskost. 

 
De extra personeelspunten worden toegevoegd aan het totaal van de maand waarvoor voorschot 
berekend wordt. 
Let wel: indien geen extra personeel wordt ingezet, dwz deze punten dus onbenut blijven, zal het 
personeelsvoorschot niet hoger liggen. 

 
 

3.5 Voorschot rechtstreeks toegankelijke hulp 
 

De SE’s die geen RTH erkenning hebben, kunnen via puntenuitwisseling punten RTH verkrijgen van 
een erkende RTH dienst (zie verder in deze richtlijnen bij 5.4.5 uitwisseling van personeelspunten). 
Opgelet : de werkingskosten RTH blijven bij de “donerende” SE van toepassing. Het staat de 
“donerende” en “ontvangende” SE vrij om hier onderling (zonder tussenkomst van het VAPH) een 
regeling rond te treffen. 

 

Om de punten RTH voor de maandelijkse voorschotten te berekenen worden de erkende punten 
op jaarbasis vermenigvuldigd met 0,0833. 

 
Voor wie ? 

Een MFC kan punten uitwisselen aan MFC. 
Een RTH dienst kan punten uitwisselen aan RTH, VZA en MFC  
Puntenuitwisseling tussen VZA is ook mogelijk. 
 

3.6  Voorschot variabele prestaties, forfait zware beroepen 
   Het voorschot dat in Isis wordt berekend bevat ook nog de vergoeding voor de variabele prestaties 
   en de forfait zware beroepen. Deze bedragen zijn staan ook vermeld op de pdf van het voorschotdossier.           
   De variabele prestaties zijn de bedragen uit het afrekeningsdossier 2018 maar herrekend naar  VIA5 
   (+ hogere prijs voor zaterdag-en avonduren). De bedragen zware beroepen vinden hun basis ook in het  
   afrekeningsdossier. 
 

3 Vragen 
Mocht u nog vragen hebben kan u de helpdesk Isis bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 en 
van 13.00 tot 16.00 op het volgende nummer: 
02/249.33.44 
Of via mail: 

Personeelsregistratie@vaph.be 

mailto:Personeelsregistratie@vaph.be
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4 Handleiding Isis : hoe ga ik van start ? 

5.1 Inloggen. 
 

   Voor de voorzieningen wijzigde vanaf 5 augustus 2021 de wijze van inloggen voor de  
   VAPH-applicatie ISIS  (voorschotten en personeel) 

Inloggen doet u via volgende link: 
https://Isis.vaph.be 

 
    Via isis.vaph.be komt u nu op het volgende scherm terecht :  
 

 
 

 
 
 
 

De twee meest gebruikte manieren zijn via EiD kaart en kaartlezer en aanmelden via ITSME app. 
 
Voor ITSME kan u hier een handleiding vinden: 
 
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel/de-eerste-keer-aanmelden-op-mijn-burgerprofiel 

https://isis.vaph.be/
https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel/de-eerste-keer-aanmelden-op-mijn-burgerprofiel
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Contracten 

Mijn SE 
Barema’s 
Uitwisseling punten. 

 
Om de gegevens van uw SE te consulteren, klikt u op “Mijn SE”. 

5.2 Consulteren gegevens “ISIS Subsidieerbare Eenheid” 

Via dit scherm kunt u een aantal administratieve gegevens met betrekking tot uw SE consulteren. 
U ziet hieronder 4 hoofdmenu’s : 
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In bovenstaand scherm krijgt u volgende gegevens te zien: 

SE nummer 

Naam van uw SE 

Inrichtende macht: nummer en naam 

Ondernemingsnummer 

Rekeningnummer waarop betaald zal worden 
Opgelet: indien u onder een derde betalersregeling valt, gebeurt de storting niet op dit 
rekeningnummer, maar op het rekeningnummer van de derde betaler. 
 
U kan zelf geen rekeningnummer wijzingen, hiervoor neemt u contact op met helpdesk ISIS 

 

Onder “Mijn SE” zitten 5 hoofdbalken vervat : 
Algemene gegevens, Voorzieningen, Personeel, Subsidies, Personeelspunten. 

 

5.4.1 Algemene gegevens : 
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5.4.2.Voorzieningen 
Als u klikt op tweede kolom, “voorzieningen”, komt u in onderstaand scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier ziet u welke voorzieningen er onder uw SE resorteren. 
Opgelet : tem 2015 spreken we over beheersovereenkomsten, vanaf het werkingsjaar 2016 over 
“erkenningen”. De term “beheersovereenkomsten” staan momenteel nog als dusdanig vermeld in ISIS. 
Als u echter doorklikt onder “Acties” op “beheersovereenkomsten”, ziet u vanaf 01.01.2016 de van 
toepassing zijnde erkenning staan zoals hieronder. 

 
Voorbeeld : 
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Het is uiteraard ook nog steeds mogelijk om de vroegere beheersovereenkomsten en de eventuele bijlagen 
te consulteren in ISIS (zie hieronder). 

 
 

5.4.3 Personeel 
Als u klikt op “personeel”, dan ziet u onderstaand scherm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via dit scherm kan u contracten van de personeelsleden “inzien”. Het is ook mogelijk via filter selectief te 
zoeken, per werknemer, jaar,… 
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5.4.4 Subsidies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Als u kiest voor “Download pdf” dan ziet u alle elementen die vervat zitten in het voorschotdossier. 
Zie hieronder : 
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Vervolgens ziet u de namen van de personeelsleden die werden meegenomen in het voorschotdossier. 

 
 
 

OPGELET ! NIEUW ! 
Na bovenstaand overzicht, krijgt u ook een overzicht van de geregistreerde vouchers en de verrekende 
punten op maandbasis, waarvan u onderaan het totaal zal zien. Dit totaal wordt geprojecteerd in de pdf van 
het voorschotdossier naast het veld vouchers VZA. 
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5.4.5 Personeelspunten 
 

Vanaf ? 
Vanaf het voorschotdossier van januari 2016 bestaat de mogelijk voor SE’s om onderling personeelspunten 
uit te wisselen. 

 
Voor wie ? 

 

Een MFC kan enkel punten uitwisselen aan MFC. 
Een RTH dienst kan punten uitwisselen aan RTH, VZA en MFC 
Een VZA kan uitwisselen naar VZA 

 

Hoe ? 
In ISIS kiest u voor : 
“Mijn Acties” 
--) ISIS Subsidieerbare Eenheid 
--) Uitwisseling Punten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nu kan u kiezen aan welke MFC/RTH/VZA u punten wenst uit te 

wisselen. U kiest de punten die u op jaarbasis wenst uit te wisselen. 

ISIS maakt automatisch de verrekening hoeveel punten er dan maandelijks van het voorschot in mindering 
worden gebracht bij de donor SE en bij de ontvangende SE. 
Gebeurt de transactie later, dan start de uitwisseling van de punten vanaf het voorschot van februari of later 
(naar gelang het moment dat u de transactie doorvoert). U houdt rekening met een termijn van maand +2 
om de verrekening bij een voorschotdossier te laten doorvoeren. 
Het kiezen van het moment van transactie doet geen afbreuk aan het feit dat de puntenuitwisseling wordt 
verrekend op jaarbasis. 

 

We schetsen aan de hand van volgende situaties : 

 
Situatie 1 : 
U geeft de puntenuitwisseling door in de loop van januari, dan gebeurt de verrekening vanaf het voorschot 
van maart 2022 als volgt : 
30 punten/10 maanden = 3 punten die vanaf maart 2022 maandelijks bij het voorschot van de donerende SE 
in mindering worden gebracht. We delen door 10 maanden omdat er vanaf maart 2022 nog 10 maanden 
resten in 2022 waarin de puntenverrekening kan gebeuren. Deze 3 punten worden vanaf maart 2022 
maandelijks bij het voorschot van de ontvangende SE in meerdering gebracht. 
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Situatie 2 : 
U geeft de puntenuitwisseling door in de loop van augustus, dan gebeurt de verrekening vanaf het voorschot 
van oktober 2022, als volgt : 
30 punten/3 maanden = 10 punten die vanaf oktober 2022 maandelijks bij het voorschot van de donerende 
SE in mindering worden gebracht. We delen door 3 maanden omdat vanaf oktober 2022 nog 3 maanden 
resten in 2022 waarin de puntenverrekening kan gebeuren. Deze 10 punten worden vanaf oktober 2022 
maandelijks bij het voorschot van de ontvangende SE in meerdering gebracht. 

 

Als u klikt op “verzoek versturen” dan krijgt de SE die u gekozen heeft een taak in ISIS om de 
puntenuitwisseling te aanvaarden. 
De uitwisseling van punten is pas volledig rond indien de ontvangende SE de uitwisseling aanvaardt in ISIS. 
Als de uitwisseling een feit is ziet u via onderstaand scherm als voorbeeld : 

 

 

 

5.3 Registreren van contracten 

 
U klikt in uw hoofdmenu op “Mijn Acties” Isis Subsidieerbare Eenheid” 
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Vervolgens krijgt u een overzicht van de contracten die reeds geregistreerd staan. 
 

Vervolgens ziet u onderstaand scherm. 
U klikt op “Contracten” 
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Helemaal onderaan, kan u via de knop “contract toevoegen”, een nieuw personeelslid toevoegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als u klikt op “contract toevoegen” komt u in onderstaand scherm… 
 

 
U vult de gegevens in en klikt op “bewaren” 

 

5.4 Registreren van prestaties 

U dient ook maandelijks per contract de PE door te geven van de contracten. 
 

1. U gaat hiervoor terug naar het hoofdscherm van ISIS, via Subsidiëerbare Eenheid komt u in het veld 
contracten. U kiest de werknemer waarvoor u de prestaties wenst te registreren en kies voor “wijzigen”. 
Prestaties registreren doet u aan de hand van onderstaand scherm. 
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Zoals vermeld in 4.2.1 zijn de voorschotten voor maand X gebaseerd op de gegevens van maand X – 4. Dus  
de voorschotten voor februari (X) 2022 zijn gebaseerd op de gegevens van oktober (X-4) 2021. 
 

Dus u geeft bij het veld ‘jaar’ het jaar door van de maand die gebruikt wordt om het voorschot te berekenen. 
Jaar : 
Hier geeft u het bijhorend jaar op. 
Maand: 
Hier geeft u de bijhorende maand op. 
Prestatie-eenheid: 
In ‘prestatie-eenheid’ vult u een getal in tussen 0 en 1 voor de PE zoals beschreven in 3.3. 
Vervolgens klikt u op “bewaren” 

 
 

U klikt onderaan op ‘Prestaties toevoegen’ en krijgt volgend scherm: 
 

 

5.5 Voorschotten 

Zodra een VAPH-medewerker de gegevens voor de werkingskosten en personeelspunten PVC heeft 
doorgegeven voor uw SE zal er in uw startscherm een taak tevoorschijn komen. U krijgt maandelijks ook een 
email met een taak om het voorschotdossier te bevestigen.  
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Stap 2 : Taak : valideer voorschotdossier 

In deze email zal ook vermeld staan tot wanneer u het voorschotdossier kan bevestigen. Gelieve tijdig uw 
voorschot te bevestigen en rekening te houden met de maandelijkse deadline ! 

 
Op volgend scherm ziet u de taak “aanvraag berekening voorschotdossier” staan. 

 
 

 Stap 1 : Aanvraag berekening voorschotdossier voor …/… 

 

 
U klikt op de taak “aanvraag berekening voorschotdossier voor …/…” U 
krijgt via email de melding dat er een nieuwe taak wacht in ISIS. daarna 
verschijnt er opnieuw een taak in volgend scherm : 
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Als u akkoord bent met het voorstel, kan klikt u op “bevestigen” 
Als u fout in berekening aanduidt, dan gaat u terug naar Stap 1 “aanvraag berekening voorschotdossier”. 
Als u fout bij toegekende kosten en punten PVC aanduidt, dan krijgt het VAPH de taak terug. 
 
Gelieve duidelijk te omschrijven waarom u niet akkoord gaat met de punten PVC. 

U klikt op start taak “valideer voorschotdossier” en ziet onderstaand scherm. 
Opgelet : als u grijs vak ziet, dan klikt u op “document downloaden”. 
Opgelet : U moet terug gaan naar het ISIS scherm om het voorschot te aanvaarden als u eerst een grijs vak te 
zien kreeg. 
Als er geen grijs vak te zien is maar de pdf zelf, dan kan u in dit scherm direct klikken op “voorstel 
voorschotdossier aanvaarden”. 

 

De pdf van het voorschotdossier is een simulatie. Eens het voorschot werd aanvaard, wordt deze pdf ook de 
definitieve versie van uw voorschotdossier. In de pdf staan alle elementen die deel uitmaken van het 
voorschotdossier apart weergegeven. Helemaal onderaan staan de personeelsleden die meegenomen 
worden bij het van toepassing zijnde voorschotdossier van die maand. 
Stap 3 : Akkoord met voorschot voor de maand …/jaar… ? 
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Opgelet : Indien u niet akkoord gaat met de berekening omdat er een aantal contracten niet opgenomen zijn 
in het voorschotdossier, dan kan u nog altijd contracten of prestatie eenheden wijzigen, dit doet u zoals 

beschreven onder “prestaties toevoegen” reeds beschreven in deze handleiding. 
Hou er rekening mee dat enkel de contracten waarbij een PE gekend is voor maand X-4 vermeld zullen 
worden in dit voorstel. 
Indien u merkt dat er nog wijzigingen aangebracht moeten worden, klikt u op “fout in berekening”. 
Opgelet : indien u merkt dat het voorschotbedrag te laag is, dan kan het zijn dat er ondertussen prestatie-eenheden 
werden opgeladen door uw soc secretariaat of automatiseerder, dan dient u op herberekenen te klikken en krijgt u een  
nieuwe taak. 

 
Wanneer u het voorschotdossier heeft bevestigd, kan u aansluitend bij “subsidies” de samenvatting en 
gedetailleerde weergave van uw voorschot consulteren. 
Het voorschotproces is dan afgerond. 


