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Bijlagen

Verdeling middelen RTH kortverblijf: oproep

Inleiding
Vandaag bestaat de mogelijkheid tot het bieden van kortverblijf (verblijf al dan niet met
dagondersteuning) aan verschillende groepen van personen. De voormalige tehuizen voor
kortverblijf krijgen hiervoor nog tot eind 2019 bijkomende middelen voor in totaal 6.750.000 euro.
Ook andere vergunde zorgaanbieders bieden dit aan hetzij met middelen PVB hetzij binnen hun
capaciteit RTH.
Binnen het Besluit van de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks
toegankelijke hulp voor personen met een handicap, is sinds 2018 de mogelijkheid gecreëerd voor
personen uit de transitie PVF om onder bepaalde voorwaarden beroep te doen op kortverblijf
bovenop hun PVB.
Vanaf 2020 willen we de middelen voor kortverblijf beter spreiden om ze dichter bij de cliënt te
kunnen inzetten. In deze infonota leest u hoe de voor kortverblijf beschikbare middelen vanaf 2020
worden (her)verdeeld en hoe u als vergunde zorgaanbieder kan intekenen op de beschikbare
middelen.
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1) Kortverblijf: doelgroep en inzet
Op kortverblijf kunnen volgende personen beroep doen:
● Personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget
(PVB) en bij wie voor de bepaling van hun budget rekening werd gehouden met minder dan
60 nachten woonondersteuning.
Indien er bij de budgetbepaling rekening werd gehouden met woonondersteuning, wordt dit
aantal dagen in mindering gebracht van het aantal dagen dat men bijkomend beroep kan
doen op kortverblijf. Om te bepalen hoeveel nachten woonondersteuning er werden
geboden, baseert het VAPH zich op de gegevens van 31 december 2016, zoals
doorgegeven door de vergunde zorgaanbieders (transitietool). Er hoeft geen rekening te
worden gehouden met het maximum van 8 RTH-punten dat voor ‘gewone’ RTH-gebruikers
van toepassing is.
●

Personen met een (vermoeden van) handicap die niet beschikken over een PVB. Zij kunnen
op jaarbasis in totaal op maximum 8 punten RTH beroep doen.

Alle middelen kortverblijf worden ingezet voor volgende ondersteuningsfuncties:
● een overnachting (met inbegrip van avond- en ochtendondersteuning)
● een overnachting in combinatie met dagopvang. De dagopvang sluit aan op de overnachting,
maar kan er voor of er na vallen.
De middelen voor kortverblijf zijn in eerste instantie bedoeld voor meerderjarigen uit bovenstaande
doelgroepen. Indien er hiervoor echter onvoldoende vragen zijn, kunnen de middelen ook ingezet
worden voor kortdurende opvang voor minderjarigen (verblijf, al dan niet in combinatie met
dagopvang).
Los van de voorziene middelen kunnen alle RTH-diensten binnen hun beschikbare capaciteit ook
kortverblijf aanbieden voor personen uit de vermelde doelgroepen.

2) Verdeling van de middelen voor kortverblijf
De voormalige tehuizen voor kortverblijf ontvingen in overleg met de sector tot eind 2019
bijkomende middelen voor een totaal van 6.750.000 euro. De inzet van deze middelen wordt vanuit
het VAPH gemonitord. Op basis van deze monitoring blijkt dat slechts een beperkt aantal personen
uit de transitie PVF beroep doet op deze middelen.
In overleg met de sector werd dit najaar besloten om geen nieuwe wijzigingen aan de regelgeving
RTH door te voeren in het kader van kortverblijf en om -op basis van de beperkte inzet voor
transitiecliënten- de beschikbare middelen voor kortverblijf deels te herverdelen. Binnen het
uitbreidingsbeleid 2019 werd 2 miljoen euro bijkomend voorzien in functie van een verdere wijziging
in de regelgeving voor kortverblijf. Deze middelen worden ook meegenomen in deze herverdeling.

2.1) Middelen voor de voormalige tehuizen voor kortverblijf
Uit de inzet van de middelen in 2018 en de eerste jaarhelft van 2019 blijkt dat slechts een klein
percentage van de rechthebbende personen uit de transitie PVF beroep doet op dit kortverblijf.
De middelen die werden toegewezen aan de voormalige diensten voor kortverblijf blijven daardoor
onderbenut. De maximale geraamde benutting in 2018 en in de eerste helft 2019 bedraagt ongeveer
30% van de beschikbare middelen.
Na overleg met de Taskforce worden de middelen, toegekend tot 31/12/2019 aan de voormalige
tehuizen kortverblijf, daarom vanaf 1/1/2020 verminderd naar 30%.
In onderstaande tabel vindt u wat deze verlaging betekent voor uw dienst:

Penhouder

Kortverblijf 2018-2019

30% van de middelen
vanaf 1/1/2020

Zonnelied

278,18

83,45

Monnikenheide

398,73

119,62

De Poel

309,09

92,73

Huize Tordale

247,27

74,18

De Heide

494,55

148,37

Ubuntu Achtkanter

432,73

129,82

Sint-Elisabeth

61,82

18,55

Heilig Hart

61,82

18,55

COVIDA-tevona

247,27

74,18

De Lovie

185,46

55,64

Vondels

123,64

37,09

Oranje

572,44

171,73

Unie-K

123,64

37,09

't Volderke

123,64

37,09

Willekom

370,91

111,27

De Okkernoot

370,91

111,27

Dienstencentrum 't Weyerke

410,47

123,14

Kamiano

61,82

18,55

De Klaproos

185,46

55,64

Intesa

185,46

55,64

De Vrije Vlinder

185,46

55,64

Heder

247,27

74,18

Kompas

803,64

241,09

Totaal

6.481,68

1.944,51

Timing:
● Via onderstaande link naar het google-formulier kan u aangeven of u effectief 30% van de
punten (voorzien in 2018-2019) wil behouden voor de functie kortverblijf.
Indien dit aantal punten een te hoge inschatting zou zijn voor de nood aan de functie
kortverblijf, kan u in het formulier een lager aantal punten aanvragen.
Link verwijderd owv afsluiten bevraging
●

U kan dit formulier invullen tot 12 november 2019.

●

Uw RTH-erkenning wordt aangepast in functie van bovenstaande aantallen. De punten in de
tabel worden vanaf 1/1/2020 toegekend voor onbepaalde duur.

Voorwaarden:
De punten moeten worden ingezet volgens de regelgeving RTH en de richtlijnen in deze infonota.

Uitwisseling van punten:
Het is mogelijk om personeelspunten uit de bijkomende erkenning RTH uit te wisselen, maar ook
dan moeten ze gebruikt worden onder dezelfde voorwaarden voor kortverblijf.

Monitoring inzet:
De inzet van de middelen kortverblijf zal gemonitord worden. Indien blijkt dat er over een periode
van 2 jaar een structurele onderbenutting is van deze middelen, wordt een voorstel voor bijsturing
voorgelegd aan de Minister na raadpleging van de adviesorganen.

2.2) Bijkomende verdeling middelen voor kortverblijf via RTH
Het vrijkomende budget van 4.725.000 euro aangevuld met de 2.000.000 euro voorzien in het
uitbreidingsbeleid 2019, zal worden verdeeld onder diensten RTH voor kortverblijf. Ook de
hierboven vermelde RTH-diensten, wiens capaciteit voor kortverblijf werd verminderd naar 30%,
kunnen hiervoor een bijkomende aanvraag indienen.

Voor de verdeling van het beschikbare budget van 6.725.000 euro voor kortverblijf kunnen alle
vergunde zorgaanbieders een aanvraag indienen als zij beschikken over de nodige infrastructuur
om deze functie verblijf te kunnen aanbieden.
Ook vergunde zorgaanbieders die momenteel nog niet over een erkenning RTH beschikken, kunnen
een aanvraag indienen mits zij op 1/1/2020 over in totaal minstens 35 punten kunnen beschikken
om een erkenning RTH te bekomen.
De verdeling van de beschikbare punten RTH zal lineair gebeuren over alle aanvragers die voldoen
aan de gestelde voorwaarden. Om een inschatting te geven over hoeveel punten dit per organisatie
zou kunnen gaan, hebben we als voorbeeld de organisaties genomen die in 2018 en/of in 2019 (tot
midden september) in de GIR registraties RTH ingaven voor de functie verblijf.
In totaal zijn er voor die periode 171 organisaties die als penhouder of onderaannemer punten
verblijf registreerden. Indien deze organisaties allemaal punten zouden aanvragen, dan kan er aan
elke organisatie ca.39 punten worden toegekend1.
Dit blijft echter een inschatting die maar kan verfijnd worden (een lager of hoger aantal punten per
aanvrager) op basis van de bevraging van alle vergunde zorgaanbieders. U kan als organisatie ook
een aanvraag doen voor een afwijkend aantal punten, afhankelijk van de grootte van de vraag naar
verblijf én de mogelijkheden van de beschikbare infrastructuur. Indien u minder punten vraagt dan
het aantal voorzien bij een lineaire verdeling, dan worden de aangevraagde punten toegekend. Voor
de andere aanvragers wordt er dan een lineaire verdeling van de beschikbare punten gemaakt.

Timing:
● U kan een aanvraag indienen voor deze punten in het kader van kortverblijf door het invullen
van het google formulier via onderstaande link en dit ten laatste op 12 november 2019.
Latere aanvragen worden niet meer meegenomen in de verdeling.
Link verwijderd owv afsluiten bevraging
●

De erkenning gaat in vanaf 1/1/2020 voor onbepaalde duur mits goedkeuring van de
aanvraag.

Voorwaarden:
● de organisatie beschikt zelf over de nodige infrastructuur om de functie kortverblijf te kunnen
aanbieden.
● over een erkenning van minstens 35 punten RTH beschikken op 1/1/2020 (inclusief de
punten RTH uit deze oproep kortverblijf en/of de punten RTH die u in het kader van
correctiefase 2 zal ontvangen vanaf 1/1/2020)
● de punten inzetten volgens de regelgeving RTH en de richtlijnen in deze infonota.

1

Fusies sinds 1/1/19 van RTH-diensten werden als 1 organisatie meegerekend.

Uitwisseling van punten:
Het is mogelijk om personeelspunten uit deze bijkomende erkenning RTH uit te wisselen, maar ook
dan moeten ze gebruikt worden onder dezelfde voorwaarden.

Monitoring inzet:
De inzet van de middelen kortverblijf zal gemonitord worden. Indien blijkt dat er over een periode
van 2 jaar een structurele onderbenutting is van deze middelen, wordt een voorstel voor bijsturing
voorgelegd aan de Minister na raadpleging van de adviesorganen.
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