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Aanvraag tot overdracht van punten uit de erkenning RTH
naar de erkenning van een andere RTH-dienst

Tot 30 september 2020 kan een erkende RTH-dienst een aanvraag indienen om punten over te dragen naar
de erkenning van een andere RTH-dienst, of naar een vergunde zorgaanbieder of een MFC die nog geen
erkenning RTH heeft.
Een aanvraag kan ingediend worden tot 30 september 2020 via bijgevoegd aanvraagformulier. Indien de
overdracht van de punten wordt goedgekeurd, gaat deze in op 1 januari 2021.
In 2019 zijn er via verschillende infonota’s oproepen verstuurd voor RTH-punten voor specifieke
functies/inzet. Het gaat dan om volgende toekenningen:
- globale individuele ondersteuning voor minderjarigen (GIO);
- begeleid werken via RTH voor schoolverlaters ikv het project Geïntegreerd Breed Onthaal;
- (her-)verdeling middelen voor RTH-kortverblijf vanaf 1 januari 2020.
Deze infonota geeft ook voor bovenstaande toekenningen een aantal richtlijnen in verband met de
mogelijkheden tot het al dan niet overdragen van deze punten. Daarnaast wordt ook nogmaals vermeld
onder welke voorwaarden welke punten RTH uitgewisseld kunnen worden met onderaannemers.
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1. Uitwisseling van punten RTH
Een erkende RTH-dienst kan als penhouder gedurende het jaar punten uitwisselen met een of meer
onderaannemers (vergunde zorgaanbieders). Deze uitwisseling wordt door penhouder en onderaannemer
bevestigd in Isis. De onderaannemer registreert de inzet van deze punten in de GIR voor de penhouder. De
penhouder blijft deze punten in zijn erkenning RTH behouden.
Meer informatie over de uitwisseling van punten RTH en de registratie ervan in de GIR is opgenomen in
volgende handleiding https://www.vaph.be/documenten/handleiding-geintegreerde-registratietool-gir en in
de infonota van 14/2/2020 ( Infonota INF/20/10):
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf2010-registratie-prestaties-uitgewisselde-rth-punten-en-het

In principe kunnen alle RTH-punten uitgewisseld worden. Hierop zijn er volgende uitzonderingen/specifieke
bepalingen:
- De RTH-punten toegekend voor Globale Individuele Ondersteuning voor minderjarigen. De diensten
die hiervoor RTH-punten ontvingen, zijn geselecteerd op basis van inhoudelijke criteria in een aparte
procedure. Er kunnen geen punten uitgewisseld worden en deze uitwisseling is momenteel ook niet
regelgevend verankerd. Dit betekent dat enkel de RTH-dienst die punten GIO ontving in zijn
erkenning, deze kan inzetten.
- De punten voor Begeleid Werken via RTH voor schoolverlaters ikv het project Geïntegreerd Breed
Onthaal. Deze punten kunnen uitgewisseld worden met vergunde zorgaanbieders die in de werking
voor de regio ook trajecten kunnen aanbieden aan schoolverlaters.
- De punten voor RTH-kortverblijf kunnen uitgewisseld worden met andere vergunde zorgaanbieders,
maar moeten wel ingezet worden voor deze functie en volgens de voorwaarden in de infonota
(INF/19/59):
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf1959-verdeling-middelen-rth-kortverblijf-oproep

2. Overdracht van punten RTH
Een erkende RTH-dienst kan een aanvraag indienen voor overdracht van punten uit de eigen RTH-erkenning
naar de erkenning van een andere RTH-dienst (een bestaande RTH-dienst; of een vergunde zorgaanbieder of
MFC die nog geen erkenning RTH heeft maar die door de overdracht een erkenning RTH van minstens 35
punten krijgt). We willen hier benadrukken dat een overdracht moet ingegeven zijn vanuit het feit dat er
dan minder/geen uitwisseling van punten RTH meer zal plaatsvinden met de betrokken RTH-dienst(en).
In principe kunnen alle RTH-punten worden overgedragen. Hierop zijn volgende uitzonderingen/specifieke
bepalingen:
- De RTH-punten toegekend voor Globale Individuele Ondersteuning voor minderjarigen. De diensten
die hiervoor RTH-punten ontvingen, zijn pas in het najaar opgestart en zijn geselecteerd op basis van
inhoudelijke criteria in een aparte procedure. Deze punten kunnen niet overgedragen worden.

-

-

De punten voor Begeleid Werken via RTH voor schoolverlaters ikv het project Geïntegreerd Breed
Onthaal. Deze punten kunnen momenteel niet overgedragen worden omwille van de opstart van
het project en de inhoudelijke opvolging van de huidige organisaties.
De punten voor RTH-kortverblijf kunnen overgedragen worden aan andere vergunde
zorgaanbieders, mits ze voldoen aan de voorwaarden (voor aanvraag en inzet) die werden
gehanteerd bij de oorspronkelijke verdeling, zoals opgenomen in de infonota (INF/19/59):
https://www.vaph.be/documenten/infonota-inf1959-verdeling-middelen-rth-kortverblijf-oproep
Voor deze aanvragen zal er een beoordeling gebeuren door het VAPH of de ontvangende RTH-dienst
voldoet aan de gestelde voorwaarden in de infonota (INF/19/59), die ook gebruikt zijn voor de
oorspronkelijke toekenningen.
Indien de overdracht wordt goedgekeurd, worden deze RTH-diensten ook meegenomen in de
monitoring van de inzet zoals vermeld in de infonota.
Op die manier willen we RTH-kortverblijf zo dicht mogelijk bij de thuissituatie van de cliënt mogelijk
maken.

Algemene richtlijnen voor een aanvraag tot overdracht:
- Beide organisaties vullen samen het aanvraagformulier in en ondertekenen voor goedkeuring.
- Het volledige aanvraagformulier kan ingediend worden tot 30 september 2020.
- Indien er RTH-punten worden overgedragen voor inzet voor minderjarigen waarvoor initieel een
IROJ-advies gegeven is, moet er bij de ingediende aanvraag ook een IROJ-advies toegevoegd zijn.
- Beide betrokken RTH-diensten moeten als resultaat van de overdracht een erkenning van minstens
35 punten RTH hebben. Indien dit niet het geval is, wordt de overdracht niet goedgekeurd1.
- Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, beschikt de ontvangende RTH-dienst vanaf 1 januari 2021
over deze punten in zijn erkenning.

Aanvraagformulier:
U vindt het aanvraagformulier als een aparte bijlage bij deze infonota.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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Dit geldt ook voor overdracht van punten RTH aangevraagd voor vergunde zorgaanbieders die een erkenning RTH
ontvingen door CF2 van minder dan 35 punten.

