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Voucherregistratie

1 Situering
Door de invoering van het persoonsvolgend budget hebben zich vele veranderingen in het
zorglandschap voorgedaan. Een administratief onderdeel hiervan is de registratie van de
voucherovereenkomst in de geïntegreerde registratietool (GIR).
Ondertussen wordt er ruim een jaar in GIR geregistreerd. Het VAPH stelt vast dat de registraties
van de voucherovereenkomsten over het algemeen vlot verlopen. Met deze infonota willen we
echter het belang van het tijdig registreren in GIR onder de aandacht brengen.

2 Registratie van de voucherovereenkomst
2.1 Registratietermijn
De uitvoering van een voucher ligt vast in een individuele dienstverleningsovereenkomst. Het is dus
meer dan een louter administratieve registratie. Het VAPH gaat er van uit dat, als men met de
uitvoering van een overeenkomst start, deze overeenkomst tussen beide partijen is onderhandeld
en ondertekend. Op het ogenblik dat de ondersteuning start, is het aandeel van de voucher
gekend, en kan hij om deze reden dan ook geregistreerd worden.
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Het registreren van de voucherovereenkomst is voor de vergunde zorgaanbieder van belang om de
punten van het persoonsvolgend budget (PVB) van de budgethouder toegewezen te krijgen. Door
het tijdig registreren van de voucherovereenkomst respecteert de vergunde zorgaanbieder de
overeenkomst met de cliënt zoals weergegeven in de individuele dienstverleningsovereenkomst.
De vouchers moet dan ook geregistreerd worden voor de start van de ondersteuning, en alleszins
binnen de 7 dagen na de startdatum van de Individuele dienstverleningsovereenkomst.
Daarnaast is het tijdig registreren van belang voor het rapporteren aan de Vlaamse sociale
bescherming (VSB). Het overschrijden van de registratieperiode geeft problemen bij personen die
een recht hebben op een basisondersteuningsbudget (BOB).
Het VAPH wil er op aandringen om de gestelde registratietermijn strikt te respecteren en toe te
passen. De vergunde zorgaanbieders die tijdig registreren, willen we alvast bedanken.
Het VAPH zal een maandelijkse monitoring opstarten. De vergunde zorgaanbieders die niet tijdig
registreren, zullen door het VAPH gecontacteerd worden en aangemaand om hun administratieve
processen bij te sturen.

2.2. Eén voucherovereenkomst per SE
Vanaf 29 maart 2018 kan per subsidie eenheid (SE) één voucheroverkomstregistratie per periode
gedaan worden. De registratie van opeenvolgende voucherovereenkomsten binnen de SE is echter
wel mogelijk zolang er geen overlap in periode is. Een budgethouder kan nog wel verschillende
voucherovereenkomsten bij verschillende SE’s afsluiten. De SE’s die op dit ogenblik meerdere
voucherovereenkomsten per SE binnen dezelfde periode hebben, worden op dit ogenblik
gecontacteerd.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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