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Uitbreidingsbeleid RTH 2019: bezettingsgegevens en het
indienen van een aanvraag tot uitbreiding
Naar aanleiding van de infonota’s van 4 en 17 april 2019 in verband met het uitbreidingsbeleid
RTH, werd er door een groot aantal vergunde zorgaanbieders een aanvraag ingediend voor punten
RTH in het kader van het uitbreidingsbeleid. Op maandag 29 april werden de overzichten verstuurd
van alle aanvragen, de contactgegevens van de voorzitters die het overleg zullen organiseren per
zorgregio en de bezettingsgegevens 2018 per erkende RTH-dienst.

1 Bezetting RTH 2018 op niveau van de erkende RTH-dienst
In de toelichting bij de bezettingsgegevens werd vermeld dat de mobiele begeleidingen in het
bezettingsrapport allemaal aan 0,22 punten en de ambulante begeleidingen allemaal aan 0,155
punten per prestatie werden gerekend. We zijn er ons van bewust dat een aantal prestaties aan
een hogere waarde gerekend moeten worden. Om toch al het nodige cijfermateriaal te kunnen
aanleveren voor het overleg in de zorgregio’s, was onze vraag aan de betrokken diensten om aan
ons het juiste aantal mobiele en ambulante begeleidingen per waarde door te sturen, waarna we
de berekening van de bezetting nakijken en de RTH-dienst op de hoogte brengen van de bezetting
waarmee rekening moet worden gehouden.
Gezien de uiteenlopende vragen die we deze week hierover ontvingen, zal de berekening verder
worden opgenomen vanuit het VAPH. Concreet gaat het om de berekening voor de ambulante en
mobiele begeleidingen van de vroegere thuisbegeleidingsdiensten waarvoor er met een ander
puntenaantal wordt gerekend. We stellen hierbij alles in het werk om binnen een tweetal weken
de nodige gegevens te kunnen aanleveren in functie van het overleg in elke zorgregio.
Wij zullen op dat moment ook rapporten op basis van de eerstelijnszones bezorgen.
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Volgende richtlijnen zijn van toepassing als verduidelijking van en aanvulling op de 100% bezetting
zoals opgenomen in de eerdere infonota’s:







Voor de 100% bezetting houden we rekening met de punten RTH waarvoor de penhouder in
2018 erkend was (punten RTH zonder de bijkomende punten in het kader van kortverblijf). De
rapportering zal daar op aangepast worden.
Bij besluit van de Vlaamse regering van 26 april 2019 werd beslist dat diensten RTH maximaal 7
% van hun punten bijkomend (bovenop de 3 % die reeds kon omgezet worden) kunnen
omzetten in werkingstoelagen tot dekking van de kosten van vrijwilligersvergoedingen. Deze
bepaling gaat pas in vanaf 1 januari 2019. Niettemin hebben een aantal organisaties,
waaronder voornamelijk de diensten die voorheen werkten onder het stelsel WOP (wonen
onder begeleiding van een particulier) een deel van hun middelen ook in 2018 op die manier
ingezet. In de berekening van het aantal punten in bezettingscijfers mag dus het aantal punten
bijgevoegd worden dat werd benut (ook al was er nog geen financiering), en dit door het
bedrag dat besteed werd aan vrijwilligersvergoedingen te delen door 834 euro. Deze gegevens
zijn niet op het VAPH gekend, en dienen dus door de betrokken organisaties zelf aan het
overleg bezorgd te worden en via een e-mail aan erkenningen@vaph.be.
Ik wil nogmaals beklemtonen dat de 100% bezetting wordt geëvalueerd op niveau
PENHOUDER, inclusief de uitgewisselde punten. Er wordt dus niet gekeken naar de
"restcapaciteit" na uitwisseling. Als de erkenning inclusief uitwisseling niet volledig benut is, is
er nog ruimte binnen die erkenning, en dienen eventueel andere afspraken rond de
uitwisseling gemaakt te worden. Uitgewisselde punten worden dus niet automatisch als
volledig benut beschouwd.
De door het VAPH aangemaakte rapporten zijn technisch correct voor wat betreft de prestaties
geleverd door zowel de penhouder als de onderaannemers. Wel is er geconstateerd dat een
aantal onderaannemers geen prestaties hebben geregistreerd voor de penhouder en dat er dus
niet correct geregistreerd werd. Het is niet haalbaar om dit op zeer korte termijn binnen de
applicaties recht te zetten, noch voor de RTH-diensten, noch voor het VAPH. Dit zal wel moeten
gebeuren naar de afrekeningdossiers toe. Indien een RTH-dienst meent dat ze kan aantonen,
op basis van werkelijke geleverde prestaties door zowel onderaannemers als door de
penhouder zelf, dat de 100 % behaald wordt op niveau van de penhouder, dan kan ze dat
voorleggen aan het regionaal overleg. Daarnaast zijn er nog een aantal RTH-diensten die
aangeven dat hun registratie omwille van andere fouten niet op punt staat en daardoor hun
bezettingsgegevens niet kloppen. Zij kunnen een herberekening voorleggen aan het overleg, en
deze gegevens parallel voorleggen aan het VAPH. Zij komen uiteindelijk maar in aanmerking
voor uitbreiding indien na rechtzetting de 100 % bezetting op het niveau van de penhouder kan
bewezen worden.

2 Termijn indienen aanvraag punten als kandidaat voor
uitbreidingsbeleid RTH 2019
Omwille van de nog te versturen bezettingsgegevens, wordt de deadline voor het indienen van
een aanvraag verschoven, en staan de aanvraagformulieren om punten RTH uit het
uitbreidingsbeleid aan te vragen -met uitzondering van deze voor begeleid werken ikv project
Geïntegreerd Breed Onthaal voor schoolverlaters BuSO- terug online.
Een kandidatuur kan nog ingediend en/of gewijzigd worden tot en met vrijdag 17 mei 2019 om
14u00. Aanvragen die later worden ingediend, komen niet meer in aanmerking voor het
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uitbreidingsbeleid 2019. U vindt de aanvraagformulieren op de website onder het luik ‘
infonota’s ’.
De voorzitters voor elke zorgregio zijn ondertussen al bekend. Elke voorzitter zal na 17 mei
voor de zorgregio alle kandidaten samenbrengen ifv de bespreking van de verdeling van de
beschikbare punten RTH voor die zorgregio. Een voorstel van verdeling, conform de richtlijnen
uit de infonota’s van 4 en 17 april, wordt verwacht ten laatste op 30 juni 2019.
De verdere richtlijnen zijn opgenomen in de infonota’s van 4 en 17 april.

3 Voorstel verdeling punten RTH voor begeleid werken ikv
schoolverlaters BuSO
Voor de uitbreiding begeleid werken voor schoolverlaters BuSO, vragen de reeds verstuurde
bezettingsgegevens geen bijkomende berekeningen. Hiervoor kunnen geen bijkomende
kandidaturen meer worden ingediend.
De voorzitters voor het overleg in deze drie regio’s kunnen starten door alle kandidaten samen
te brengen. Een voorstel van verdeling van de punten, conform de richtlijnen uit de infonota’s
van 4 en 17 april, wordt verwacht ten laatste op 31 mei 2019. Een sjabloon voor het indienen
van het voorstel per regio, wordt binnenkort aan de voorzitters verstuurd.
De verdere richtlijnen zijn opgenomen in de infonota’s van 4 en 17 april.

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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