
FAQ rapportering (Geregionaliseerde sectoren IFIC, CAO 22/11/2019)  

VRAAG 
 

ANTWOORD 

Wat met weekendcontracten van 
studenten? Rapporteren en hoe?  
 

Ja rapporteren, maar telkens op aparte lijnen voor elk apart contract (in-  en uitdiensttreding telkens aangeven).  
 

Leidinggevenden zorg (inzake ‘deel M’), 
moeten we die ook rapporteren?  
 

Ja rapporteren, want zal voor 2019 ook via het IFIC budget gefinancierd worden. Pas vanaf 2020 via deel M, maar 
moeten daarnaast ook zicht hebben op wie onder dit deel M valt. Zeer belangrijk dat ze dus ook gerapporteerd 
worden. 
 
 

Wat verstaat men onder studenten? 
Bijvoorbeeld in het kader van OAO. Zijn 
dit ook studenten?  
 
 

Als ze geen loon ontvangen  niet rapporteren. OAO bijvoorbeeld dus niet, die krijgen wel een vergoeding maar is 
geen loon in de zin van RSZ gebonden en aan een arbeidscontract gelinkt.  

Haard of standplaatsvergoeding wijzigt 
tijdens periode 02/11 – 31/12: hoe 
ingeven? aanpassen? 
 

Situatie op 01/11/2019 aangeven. Wordt in feite zelfs niet gewijzigd want is geïntegreerd in het IFIC barema, Het is de 
familiale situatie van de werknemer op het moment dat zijn IFIC barema vastgelegd wordt, die bepaalt welke 
vergoeding (haard of standplaats) geïntegreerd zal worden in zijn startbarema, indien van toepassing. Eens het 
barema vastgelegd is, wordt dit niet meer herzien ook al zou de familiale situatie van de werknemer veranderen.  

a) Type % premie VAP(vrijstelling 
arbeidsprestatie) wijzigt na 01/11, op 
bijvoorbeeld 01/12. Wat geven we aan? 
Verandering aangeven? 
 
b) Aantal VAP dagen wijzigt na 01/11. 
Hoe aangeven? Op twee verschillende 
lijnen? 
 
 

a) Situatie op 01/11/2019 aangeven. Een latere wijziging (dus na 01/11) zal gecorrigeerd kunnen worden bij een 
latere rapportering voor de afrekening van het jaar 2020. 
 
b) Neen, niet aangeven op twee lijnen. Ingeven op één lijn, situatie op 01/11/2019 (DMFA wijzigt niet). 
 



Een medeweker met twee deeltijdse 
contracten, maar het is wel voor exact 
dezelfde functie. Hoe rapporteren, op 
één lijn of twee verschillende? 
 

Toch op twee verschillende lijnen rapporteren. De regel is: één lijn per arbeidscontract. De enige uitzondering op deze 
regel is een werknemer met één arbeidscontract, maar de prestaties vallen onder twee verschillende types van 
instellingen in de ouderenzorg (dit moet dan op twee lijnen met een indicatie van het type instellingen aangeduid in 
kolom AF). 

Kolom AC: medewerker heeft wel voor 
IFIC gekozen, maar zal pas later in 2020 
verloond worden volgens IFIC.  

 

Voor die werknemer geeft u ook ‘JA’ aan. Hier wordt effectief de keuze gevraagd.  

Wat wordt er bedoeld met het RIZIV 
nummer? 
 

Dit is een uniek nummer waarmee het Vlaamse Agentschap u identificeert voor de financiering op heden. Dit is een 
11-delig cijfercode waar Vlaanderen ook u bankrekeningnummer mee kan linken.  
 

Ziet u een wijziging in de job-time als 
bijlage aan de arbeidsovereenkomst ook 
als wijziging? En hoe moet we dit 
aangeven?  
 

Ja. Ook dit wordt gezien als wijziging en moet aldus zo worden ingegeven conform de richtlijnen (aangeven op twee 
verschillende lijnen, kolom voor ‘in- en uitdiensttreding gebruiken’…) 

Een medewerker is in 2019 in 
ouderschapsverlof, maar in 
2020 terug volledig in dienst? 
 

Als die werknemer geen prestaties doet in november en december: niet rapporteren.  

Een werknemer werkt volgens 
progressieve tewerkstelling ? Hoe 
rapporteren qua arbeidstijd?  
 

Progressieve tewerkstelling is opgenomen in de DMFA, hetgeen aangeven dat in de DMFA staat (laatste kwartaal 
2019) 

Project 600: de werknemer zelf, en de 
werknemer die hem/haar vervangt beide 
rapporteren?  

Ja, beide rapporteren. De verloning voor de twee werknemers gebeurt door de instelling tijdens de periode van 
vervanging.  

Wat met registratie van GAW- 
medewerkers?  
 

Komen ook in aanmerking voor de IFIC-invoering. Voor een GAW die een nauwe link heeft met een WZC, bij het 
bestand van de WZC rapporteren maar duidelijk GAW aanduiden in kolom AF. Zeer belangrijk voor financiering. 
Autonome GAW’s moeten rapporteren in een aparte tool onder het ondernemingsnummer in kolom C (waar normaal 
het RIZIV nummer moet vermeld worden).   
 



a) Indien een werknemer in 
zwangerschapsverlof is en vervangen 
wordt door een werknemer Maribel, wie 
moeten we rapporteren?  
 
b) Moeten Maribelmedewerkers ook 
worden gerapporteerd?  
 

a) De vervanger moet gerapporteerd worden. De werknemer die geen prestaties levert en die aldus geen loon (voor 
prestaties) in november 2019 en december 2019 krijgt, moet niet gerapporteerd worden. De vervanger wordt wel 
gerapporteerd, ook een werknemer Maribel.  
 
 
b) Ja. Meer uitleg: u blijft uw financiering van de Maribel krijgen, maar de meerkost die IFIC veroorzaakt wordt niet 
via de Maribel gefinancierd maar via het IFIC budget. Dus zeker ook deze medewerkers rapporteren. 

14B voor ontbrekende functies toch 
mogelijk om te rapporteren?  
 

Neen, deze mogelijkheid is niet voorzien in het kader van de rapportering 2019. 
 

Wat met werknemers in de sector 
thuiszorg? 
 

Vallen niet onder de geregionaliseerde sectoren van het PC 330. Is PC 318, op heden niet voor IFIC; De sociale 
partners en IFIC zijn dit wel aan het ontwikkelen, maar dit betreft een ander project. 
 

Kunnen we ook meer dan twee lijnen 
opgeven voor één werknemer?  
 

Ja dat kan. Gelieve voor dezelfde werknemer wel steeds dezelfde identificatiecode (kolom E) te gebruiken.  
 

Personeelsleden na 1 november in dienst 
rapporteren? 
 

Ja, datum indiensttreding dan aangeven in de desbetreffende kolom AH. Hun referentieperiode is dan niet 01/11, 
maar het moment van indiensttreding.  
 

Medewerkers in dienst doorgeven tot en 
met 31/01/2020? 
 

Neen, gaat over november 2019 en december 2019. 
 

Krijgen wij de afrekening en ook de 
nodige attesten voor controle van onze 
bedrijfsrevisor? 

De omkadering hiervan wordt nog besproken met het Agentschap Zorg & Gezondheid.  
 

Werknemers met een BBT of BBK 
rapporteren? 

Ja, zelfs ook diegene die na 1 november 2019 in dienst komen. In dit geval moet u steeds ‘nee’ aanduiden in kolom 
AC.  
 

Ouderschapsverlof, tijdskrediet, … welke 
arbeidstijd moeten we dan aangeven?  

De arbeidstijd aangeven zoals gevraagd in kolom G (laatste kwartaal 2019 DMFA). DMFA aangeven.  
 
 



Wordt KVC(Kortverblijf Centrum) als 
aparte entiteit gezien? Moeten die 
werknemers apart aangegeven worden in 
het bestand?  

Indien u dit verschillend kan aangeven, graag. Als het onmogelijk is om die werknemers te onderscheiden van WZC 
niet heel erg. GAW (Groep assistentie woningen), LDC (Lokaal dienstencentra), DVC (Dagverzorgingscentrum) wel 
ZEER belangrijk aan te geven in kolom AF (financieringskwestie).    
 
 

Een SWT (vervroegd vertrek op pensioen) 
die nog een klein bedrag ontvangt vanuit 
de instelling. Moeten we die 
rapporteren?  
 
 

Neen, niet rapporteren; Dit wordt niet gezien als loon voor prestaties. Er vonden geen prestaties plaats in november 
2019 of december 2019. 

Wat met werknemers die langdurig ziek 
zijn en het werkhervatten in november of 
december? 
 

Voor deze werknemers moet u de datum dat zij het werk terug hervatten invullen in kolom AH. 

Welke baremieke anciënniteit moeten wij 
opgeven bij een nieuwe indiensttreding 

U dient de baremieke anciënniteit op te geven op basis  van de referentiedatum (1/11/2019) of op het moment van 
een nieuwe indiensttreding in de periode van 2/11/2019 tot en met 31/12/2019. Indien er geen overname is van de 
baremieke anciënniteit noteert u  “0” jaar en “0” maanden in de kolommen J en K. 
 

Is het mogelijk dat u een intern barema 
aanmaakt voor een werknemer en dat 
deze ook een andere vaste niet sectorale 
premie (bruto maandbedrag of %) 
ontvangt? 

Ja deze combinatie van een intern barema en een andere vaste niet sectorale premie is mogelijk.  Let er dan wel op 
dat deze premie niet isinbegrepen in het interne barema en wordt vermeld bij de andere vaste niet sectorale premies 
(kolom P of R), want dan tellen deze permies dubbel.  
De combinatie van een intern barema met een sectorale functietoeslag of met het sectorale functiecomplement 
daarentegen is niet mogelijk. 
 

Als een werknemer uit dienst gaat welke 
datum moet u dan opgeven?  

Wanneer een werknemer uit dienst gaat in de periode van 2/11/2019 tot en met 31/12/2019 moet u de laatste dag 
van zijn uit diensttreding rapporteren in kolom AH. 
 

Wat met werknemers die van functie 
veranderen, maar wel hetzelfde IFIC loon 
behouden, mag u deze samenvoegen in 
een rapporteringsrij? 
 

Neen, voor de rapportering van deze werknemer zal u dan twee lijnen moeten voorzien in het rapporteringsbestand: 
één rij voor de oude IFIC functie met de datum van uitdienst (kolom AG) en één rij voor de nieuwe IFIC functie  met 
de datum van indienst (kolom AH) ook al is er geen wijziging in de werknemer betreffende het loon.  



 


