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Uitbreidingsbeleid 2019 RTH: erkenning van minstens 35
punten, puntenoverdracht en bezetting

1. Aanleiding
Naar aanleiding van het versturen van de infonota INF/19/28 over het uitbreidingsbeleid 2019 RTH,
zijn er een aantal vragen rond overdracht van punten RTH tussen penhouders.
Vanaf 1/1/2019 moet een erkende RTH-dienst beschikken over een erkenning van minstens 35
punten RTH om zijn erkenning te behouden.
In 2018 werd daarom aan vergunde zorgaanbieders met minder dan 35 punten RTH de
mogelijkheid geboden om, mits akkoord met een andere RTH-dienst, een aantal RTH-punten over
te dragen om zo een erkenning van minstens 35 punten te bekomen, dan wel om de erkenning
stop te zetten. Een bijkomende mogelijkheid voor multifunctionele centra was een reconversie van
punten MFC naar punten RTH1.
In het kader van het uitbreidingsbeleid is het mogelijk voor alle vergunde zorgaanbieders die
momenteel niet beschikken over een erkenning RTH, een combinatie te maken van overdracht
punten RTH van een erkende RTH-dienst en punten RTH uit het uitbreidingsbeleid om tot een
erkenning RTH te komen van minstens 35 punten.

1

Vragen voor reconversie MFC - RTH, worden niet meegenomen in het kader van het uitbreidingsbeleid RTH
2019. Voor deze aanvragen neemt men contact op met erkenningen@vaph.be.
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2. Overdracht RTH-punten ifv een erkenning van minstens
35 punten
Vergunde zorgaanbieders die momenteel niet beschikken over een erkenning RTH, kunnen een
combinatie maken van overdracht punten RTH van een andere RTH-dienst én punten uit het
uitbreidingsbeleid RTH om tot een erkenning van minstens 35 punten RTH te komen, onder
volgende voorwaarden:
●

●

●
●

●

●

de som van de punten RTH die worden aangevraagd uit het uitbreidingsbeleid én de
punten die worden overgedragen van een andere vergunde zorgaanbieder, bedragen
samen minstens 35 punten.
voor de punten uit het uitbreidingsbeleid: In de infonota uitbreidingsbeleid 2019 RTH van
4 april staan duidelijk de criteria opgesomd waaraan de inzet van de punten RTH uit dit
uitbreidingsbeleid moeten voldoen. Het bekomen van een erkenning van minstens 35
punten RTH kan niet gehanteerd worden als argument in onderhandelingen rond het
verdelen van deze uitbreidingsmiddelen en zal niet aanvaard worden als argument om af
te wijken van de gestelde prioriteiten.
de punten die via het uitbreidingsbeleid worden aangevraagd, worden mee opgenomen in
het voorstel vanuit een zorgregio, en moeten goedgekeurd worden door het VAPH.
een schriftelijk akkoord afsluiten met de vergunde zorgaanbieder van wie de punten
worden overgedragen. Voor het aanvraagformulier kan u mailen naar
erkenningen@vaph.be. Dit schriftelijk akkoord moet ten laatste op 30 juni 2019 ingediend
worden.
voor een vergunde zorgaanbieder die in 2018 wel over een erkenning RTH beschikte, maar
wiens punten sinds 1/1/2019 zijn overgedragen naar een andere vergunde zorgaanbieder,
wordt de 100% bezetting in 2018 voor de eigen erkenning RTH in 2018 meegenomen als
criterium voor de goedkeuring voor de punten uit het uitbreidingsbeleid.
de startdatum van de erkenning: vanaf 1 september 2019 mits goedkeuring van de
gevraagde punten in het uitbreidingsbeleid RTH 2019 (bij een latere goedkeuring, start de
aangepaste erkenning later).

3. Bezettingscijfers
Voor het aanvragen van punten RTH in het kader van het uitbreidingsbeleid 2019, wordt voor de
100% bezetting rekening gehouden met de punten RTH waarvoor de penhouder in 2018 erkend
was.
De cijfers over de bezetting worden nog bezorgd in functie van het overleg met alle kandidaatinitiatiefnemers.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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