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Bijlagen

Stand van zaken voorziene wijziging in erkenningsbesluiten
RTH vanaf 1 januari 2020

In december werd een infonota verstuurd ‘Uitbreidingsbeleid RTH 2019, (her-)verdeling middelen RTHkortverblijf en impact CF2 op RTH-kortverblijf’ (INF/19/77). Hierin werd o.a. vermeld dat de
erkenningsbesluiten RTH die aangepast worden omwille van:
● de (her-)verdeling van punten RTH-kortverblijf,
● punten RTH toegekend in het kader van CF 2,
● goedgekeurde reconversies van punten MFC naar RTH
Organisaties zouden hun aangepast erkenningsbesluit RTH ontvangen in januari. Deze timing wordt
aangepast.
Op 24 januari 2020 keurde de Vlaamse Regering het Mozaïekbesluit 4 principieel goed. Door de principiële
goedkeuring wijzigt de regelgeving waardoor de RTH-punten die nodig zijn om ondersteuning voor de
individuele gebruiker binnen CF 2 te continueren, worden toegekend aan de vergunde zorgaanbieder die de
gebruiker ondersteunt op 1 november 2019 en niet aan de vergunde zorgaanbieder die de ondersteuning
bood op 31 december 2016.
Timing aanpassing van erkenningsbesluiten RTH
De infonota van december (INF/19/77) vermeldt een aanpassing van de RTH-erkenningsbesluiten met als
ingangsdatum 1 januari 2020 omwille van één of meerdere van onderstaande redenen:
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●
●

●

Het toekennen van punten RTH-kortverblijf door de (her-)verdeling van de middelen tijdelijk
toegekend aan de voormalige tehuizen voor kortverblijf in 2018-2019;
Het goedkeuren van een aantal reconversies van punten MFC naar RTH van voormalige
thuisbegeleidingsdiensten voor zover deze tijdig zijn ingediend en een IROJ-advies kregen. (Niet
goedgekeurde aanvragen ontvingen hierover reeds een brief.)
Het toevoegen van punten RTH voor de continuering van de ondersteuning aan de individuele
gebruiker die in CF 2 naar RTH worden toegeleid.

Alle besluiten RTH zijn echter on hold gezet tot er duidelijkheid is over de juiste aantallen RTH ifv CF 2 en
welke RTH-diensten hiervoor punten zullen ontvangen.
De erkenningsbesluiten RTH zullen pas na de definitieve goedkeuring van Mozaïek 4 opgemaakt kunnen
worden voor deze vergunde zorgaanbieders die:
● Door de goedkeuring van Mozaïek 4 een aantal punten RTH ifv CF 2 ontvangen. Dit kan anders zijn
dan het aantal berekend voor de situatie op 31 december 2016 die werd gecommuniceerd per
rapport in GIR in oktober 2019 (owv nieuwe terbeschikkingstellingen, verhuizers of uitstroom). Het
aangepaste aantal punten RTH op basis van de situatie van 1 november 2019 is zichtbaar in de GIR.
● Punten RTH ontvangen door CF 2, maar geen minimum erkenning van 35 punten RTH behalen.
In bovenstaande gevallen zal het RTH-erkenningsbesluit later worden opgesteld, afhankelijk van de timing
van definitieve goedkeuring van Mozaïek 4. Het VAPH dient immers te wachten op die reglementaire basis.
De erkenningen of erkenningsuitbreidingen zullen echter ingaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2020. Alle andere aan te passen erkenningsbesluiten RTH, zullen in de loop van februari verstuurd worden.

Voorschotten RTH 2020
Door het wachten op de goedkeuring van Mozaïek 4 voor het aanpassen van de besluiten RTH kunnen er ook
nog geen voorschotten berekend worden voor de bijkomende punten RTH vanaf 1/1/2020. Van zodra de
definitieve erkenningsbesluiten zijn opgemaakt, worden de voorschotten eveneens berekend op de nieuwe
erkenning.
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