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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Met ons schrijven van 12 oktober 2010 werd U verzocht om de (Car-) overeenkomst tussen uw 
revalidatiecentrum en het RIZIV over te maken aan onze diensten. De meeste centra hebben dit 
ondertussen ook reeds gedaan, waarvoor dank. 
 
De (Car-) overeenkomst is een erkenningsvoorwaarde ( Besluit Vl. Regering 17/12/1996 Art. 1 §1 punt 
2) en is aldus vereist om uw revalidatiecentrum te erkennen. Het VAPH betaalt enkel een 
onderhoudstoelage voor de personeelsleden die voorkomen in deze overeenkomst ( Besluit Vl 
Regering 19/01/2001 Art 4 §5).  
 
Met deze overeenkomsten beschikken we momenteel over voldoende info om de onderhoudstoelage 
wat betreft personeel te berekenen. In dit kader wensen wij de kwartaalaangifte dan ook te 
vereenvoudigen. Hieronder wordt de werkwijze beschreven per kwartaal : 
 
1ste kwartaal 2011  

• In het eerste kwartaal 2011 zal u gevraagd worden om een volledige kwartaalaangifte in te 
dienen voor de periode van 01/10/2010 tot 31/12/2010. U ontvangt hiervoor een invulbaar 
excelbestand. 

• U noteert hierop : 
* het aantal installaties en technieken ( Punt 1 tot en met Punt 11) 
* de teamvergaderingen en de bijscholingen die plaatsvonden in deze periode ( Punt 12 ) 
* geen punten voor het jaarverslag 2009. U ontving hiervoor immers de punten bij de 
onderhoudstoelage van het vierde kwartaal 2010 ( Punt 13) 
* enkel het aantal personeelsleden (in de overeenstemmende functie) dat vermeld staat in 
uw overeenkomst met het RIZIV. Enkel indien personeelsleden ‘non-profit sector’ voorkomen 
in uw overeenkomst kan u deze ook vermelden. 
Indien de overeenkomst met het RIZIV de personeelsleden van meerdere centra omvat maakt 
u zelf de uitsplitsing per centrum.  

• Het VAPH registreert uw gegevens mbt installaties en technieken en gaat na of het aantal 
vermelde personeelsleden het aantal personeelsleden in de overeenkomst met het RIZIV niet 
overschrijdt. 

• Het VAPH berekent de onderhoudstoelage op basis van de ingediende kwartaalverklaring van 
het eerste kwartaal 2011. 
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• Indien het VAPH nog niet in het bezit is van uw overeenkomst met het RIZIV zullen we enkel 
onderhoudstoelage uitbetalen voor de installaties en technieken, bijscholingen en 
teamvergaderingen. 

 
2 de kwartaal 2011 – 3 de kwartaal 2011  

• In het tweede respectievelijk derde kwartaal 2011 zal u gevraagd worden om de 
teamvergaderingen en bijscholingen die plaatsvonden tussen 01/01/2011 en 31/03/2011 
respectievelijk  01/04/2011 en 30/06/2011 door te geven. U ontvangt voor deze 
teamvergaderingen en bijscholingen  een invulbaar excelbestand.  
Er zal eveneens een excelbestand bijgevoegd worden om het aantal installaties en technieken 
door te geven. U hoeft dit enkel in te vullen en opnieuw over te maken als installaties en 
technieken verschillen tov de voorgaande periode. 

• Het VAPH berekent de onderhoudstoelage op basis van : 
*reeds gekende of gewijzigde punten mbt installaties en technieken 
*ingediende punten mbt teamvergaderingen en bijscholingen  
*reeds gekende punten mbt personeelsbestand volgens de meest recente overeenkomst met 
het RIZIV 

• Indien het personeelsbestand wijzigt dient u een nieuwe overeenkomst met het RIZIV over te 
maken. Enkel indien wij hierover beschikken kunnen we de onderhoudstoelage ook 
aanpassen. 

 
4 de kwartaal 2011 

• In het vierde kwartaal 2011 zal u gevraagd worden om de teamvergaderingen en bijscholingen 
die plaatsvonden tussen 01/07/2011 en 30/09/2001 door te geven. U ontvangt voor deze 
teamvergaderingen en bijscholingen  een excelbestand.  
Er zal eveneens een excelbestand bijgevoegd worden om het aantal installaties en technieken 
door te geven. U hoeft dit enkel in te vullen en opniuew over te maken als installaties en 
technieken verschillen tov de voorgaande periode. 

• Het VAPH berekent de onderhoudstoelage op basis van : 
*reeds gekende of gewijzigde punten mbt installaties en technieken 
*ingediende punten mbt teamvergaderingen en bijscholingen  
*reeds gekende punten mbt personeelsbestand volgens de meest recente overeenkomst met 
het RIZIV 
*punten voor het goedgekeurde jaarverslag 2010  

• Indien het personeelsbestand wijzigt dient u een nieuwe overeenkomst met het RIZIV over te 
maken. Enkel indien wij hierover beschikken kunnen we de onderhoudstoelage ook 
aanpassen. 
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Belangrijk om weten :  
 
U ontvangt ieder kwartaal een schrijven met de berekening van de onderhoudstoelage en het aantal 
goedgekeurde punten. 
 
De onderhoudstoelagen worden gestort op het door u gevraagde rekeningnummer. Indien u dit wil 
wijzigen gebruikt U het standaardformulier dat u kan terugvinden op 
www.vaph.be/voorzieningen/formulieren/melding van een rekeningnummer of van de wijziging van 
een rekeningnummer van een dienst of voorziening. 
 
Alle ingevulde bestanden mbt punten voor de berekening van de onderhoudstoelage dienen verstuurd 
te worden naar vna@vaph.be.  
 
Vernieuwde overeenkomsten met het RIZIV dienen ingescand te worden en eveneens naar 
vna@vaph.be verstuurd te worden. 
 
Voortaan zal de dienst erkenningen instaan voor het inwachten van de jaarverslagen ( cfr 
omzendbrief 18/01/2011) U bezorgt het jaarverslag vanaf nu elektronisch via jaarverslagen-
zorg@vaph.be voor 30/06/2011.  De opgelegde vaph-modellen blijven behouden. 
 
Indien het VAPH ook tussenkomt in lonen van ex-dac personeelsleden in uw centrum zal U in de loop 
van de maand maart een modeldocument verstuurd worden. U maakt uw afrekening 2010 met dit 
modeldocument.  
 
 
Indien er nog onduidelijkheden zijn mbt deze werkwijze, aarzel niet om ons te contacteren. Vragen 
worden bij voorkeur gemaild naar vna@vaph.be. 

Met vriendelijke groeten 

Laurent Bursens 
Administateur-generaal 
 


