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Zenithgebouw 
Koning Albert II-laan 37 
1030 BRUSSEL 
www.vaph.be 

INFONOTA 

Gericht aan: de vergunde zorgaanbieders 

14 juni 2018 

INF/AFZ/18/14 

 

Contactpersoon Marc Sevenhant 

E-mail Erkenningen@vaph.be 

Telefoon 02/225/85.22 

Bijlagen 1 formulier  

 

Aanpassing regelgeving RTH i.f.v. kortverblijf en 
minimumerkenning RTH van 35 punten 
 

 

 

 

 

 

1. KORTVERBLIJF BINNEN RTH-CAPACITEIT IN 
COMBINATIE MET PVB  

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering aanpassingen aan de regelgeving van rechtstreeks 
toegankelijke hulp (RTH) goed. Hierdoor wordt voor een bepaalde groep personen met een 
persoonsvolgend budget (PVB) de mogelijkheid gecreëerd om hun PVB te combineren met 
kortverblijf binnen de RTH-capaciteit van de vergunde zorgaanbieders. Onder kortverblijf verstaat 
men een overnachting bij een vergunde zorgaanbieder waaraan dagopvang kan gekoppeld worden. 
Het betreft personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een PVB en waarbij voor de 
bepaling van hun budget werd rekening gehouden met minder dan 60 nachten 
woonondersteuning. In dit geval wordt het kortverblijf rechtstreeks gefinancierd door het VAPH. 

 

1.1 Aanleiding 

Soms hebben personen met een handicap of hun netwerk tijdelijk nood aan kortdurende 
residentiële opvang. We spreken hier dan over respijtzorg of kortverblijf. Met kortverblijf kan er 
snel opvang geboden worden op momenten dat mantelzorgers tijdelijk wegvallen of willen ontlast 
worden. Personen die de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen, kunnen 
bij de aanvraag rekening houden met de nood aan respijtzorg. Bij de transitie van de ondersteuning 
door vergunde zorgaanbieders is de voormalige capaciteit kortverblijf echter mee verdeeld over de 
persoonsvolgende budgetten van de cliënten. Daarnaast zijn bij de overgang naar 
persoonsvolgende financiering een aantal flexibele mogelijkheden om in te spelen op variabele 
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vragen naar kortverblijf (nl. kortverblijf en logeren) weggevallen. Eigen aan kortverblijf is echter dat 
de vragen variabel zijn en dat een steeds wisselende groep cliënten zich aandient. Dit had tot 
gevolg dat bepaalde personen in de transitie wel middelen hebben gekregen voor kortverblijf en 
anderen niet.  

 

1.2 Aanpassing van de regelgeving rechtstreeks 
toegankelijke hulp 

 

Op 25 mei 2018 keurde de Vlaamse Regering aanpassingen aan de regelgeving van RTH goed.  

Er wordt een uitzondering op de doelgroep van rechtstreeks toegankelijke hulp gemaakt, waardoor 
personen die op 1 januari 2017 de overstap maakten naar een persoonsvolgend budget maximaal 
60 nachten gebruik kunnen maken van verblijf, al dan niet in combinatie met dagopvang, bij 
eender welke RTH-aanbieder. Daardoor kunnen deze personen dicht bij huis terecht voor 
kortverblijf. 

Deze uitzondering geldt zowel voor de personen waarbij een budget werd bepaald op basis van 
ondersteuning door een vergunde zorgaanbieder als een persoonlijke-assistentiebudget of een 
persoonsgebonden budget.  

Indien er bij de budgetbepaling rekening werd gehouden met woonondersteuning wordt dit aantal 
dagen woonondersteuning in mindering gebracht van het aantal dagen dat men bijkomend beroep 
zou kunnen 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 gehouden te worden met het 
maximum van 8 RTH-punten dat voor de ‘gewone’ RTH-gebruikers van toepassing is. 

Er worden binnen kortverblijf 2 ondersteuningsfuncties mogelijk gemaakt: 

- 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.  

In tegenstelling tot het gewone RTH-aanbod is kortverblijf dus niet mogelijk in de vorm van enkel 
dagopvang of (groeps)begeleidingen. 

Op het ogenblik dat het persoonsvolgend budget wordt aangepast op basis van een 
aanvraagprocedure PVB, is de combinatie van een persoonsvolgend budget en kortverblijf niet 
langer  mogelijk. Bij de aanvraag kan men immers rekening houden met een eventuele nood aan 
respijtzorg. 

De subsidiëringsmodaliteiten binnen RTH blijven ongewijzigd. Voor een hele dag dagopvang 
ontvangt de vergunde zorgaanbieder 0,087 personeelspunten, voor een overnachting 0,13 
personeelspunten en voor de combinatie van dag- en nachtopvang bijgevolg 0,217 
personeelspunten.  
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Er kan ook een bijdrage worden gevraagd aan de gebruiker met de maxima zoals vastgelegd in de 
regelgeving RTH. 

Deze aanpassingen van de regelgeving treden in werking vanaf 1 januari 2018. 

 

1.3 Registratie van kortverblijf in de geïntegreerde 
registratietool 

Kortverblijf wordt apart geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR). De stappen m.b.t. 
voorschotten, afrekeningen e.d. gebeuren voor de prestaties van deze specifieke doelgroep op 
dezelfde wijze als voor de andere RTH-gebruikers. Op deze wijze worden deze prestaties net als de 
gewone RTH-besteding meegenomen in de geïntegreerde afrekening. Op dit ogenblik wordt 
kortverblijf geïmplementeerd in de systemen van het VAPH. Het zal vermoedelijk vanaf augustus 
2018 mogelijk zijn om prestaties voor kortverblijf te registreren. Dit zal ook met terugwerkende 
kracht kunnen 

Het VAPH zal op basis van de gegevens over het zorggebruik op 31 december 2016 (aantal nachten 
woonondersteuning) voor iedere persoon in de transitie bepalen hoeveel nachten (in combinatie 
met dagen) er bijkomend binnen de RTH-capaciteit gebruikt kunnen worden voor kortverblijf. De 
persoon met een handicap zal dit vanaf vermoedelijk augustus 2018 kunnen raadplegen via 
mijnvaph.be. Het zal eveneens mogelijk zijn om te zien hoeveel kortverblijf er reeds werd ingezet 
en er nog beschikbaar is. Deze gegevens worden ook zichtbaar gemaakt in de geïntegreerde 
registratietool (GIR). 

1.4 Uitbreiding RTH-capaciteit i.f.v. kortverblijf 

De Vlaamse Regering stelt vanaf 2018 € 6.750.000 bijkomende middelen ter beschikking om de 
RTH-capaciteit voor kortverblijf te versterken. De bijkomende RTH-capaciteit is bedoeld om de 
doelgroep van kortverblijf ook effectief een kortverblijf aanbod te geven zonder dat dit ten koste 
gaat van het beschikbare RTH-aanbod voor personen die enkel gebruik maken van RTH.  

Op dit ogenblik is nog niet beslist over de exacte verdeling van deze extra middelen. Wel zullen 
deze middelen aangewend worden om een overgangsoplossing te creëren voor de voormalige 
tehuizen voor kortverblijf.  
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2. MINIMALE ERKENNING VAN 35 PUNTEN 

2.1 Situering  

Tegen eind 2018 dienen alle RTH-erkenningen minimaal te bestaan uit 35 personeelspunten. Deze 
richtlijn is regelgevend als volgt verankerd.  

Artikel 3 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor 
personen met een handicap van 22/02/2013 bepaalt dat elke erkenning voor het bieden van RTH 
aan personen met een handicap minimaal 35 personeelspunten moet bedragen.  

In het kader van de uitbouw van het aanbod RTH en rekening houdende met de specifieke 
afspraken in het kader van de transitie naar de persoonsvolgende financiering (PVF) werd op deze 
bepaling tijdelijk een uitzondering gemaakt d.m.v. het Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en 
subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap en van het besluit van 
de Vlaamse Regering van 22 februari 2013 betreffende rechtstreeks toegankelijke hulp voor 
personen met een handicap (B.S.22/03/2016). Artikel 9 van dit besluit bepaalt dat de 
voorzieningen die erkend zijn voor rechtstreeks toegankelijke hulp voor minder dan 35 
personeelspunten erkend blijven tot en met 31 december 2018.  

Conform dit regelgevend kader worden de erkenningen RTH die lager zijn dan 35 personeelspunten 
opgeheven met ingang van 1 januari 2019.  

2.2 Mogelijke oplossingen  

2.2.1 Erkenningsmatige overdracht van RTH-punten  

Om te vermijden dat het aanbod RTH vermindert, dienen de betrokken diensten en voorzieningen  
initiatief te nemen, zodat de RTH-erkenningen steeds uit meer dan 35 personeelspunten bestaan 
vanaf 1 januari 2019.  
Hierbij zien we volgende mogelijke oplossingen  

Twee of meerdere RTH-diensten doen een aanvraag tot het overdragen van erkende punten RTH 
vanaf 1 januari 2019. Als resultaat hiervan dienen alle betrokken diensten minimaal over een 
erkenning van 35 personeelspunten te beschikken.  

Het kan dus gaan om overdracht van een grotere naar een kleinere dienst of omgekeerd, of om het 
samenvoegen van 2 kleine diensten, zolang het eindresultaat voor de overblijvende diensten 
inhoudt dat elke dienst vanaf 1 januari 2019 over 35 personeelspunten beschikt.  

In het geval deze RTH-erkenning verkregen werd in functie van RTH-aanbod minderjarigen dient 
men hiervoor een advies van het intersectoraal overleg jeugdhulp (IROJ) te vragen.  

Deze aanvraag dient te gebeuren d.m.v. het formulier in bijlage, waarbij de verschillende betrokken 
diensten de aanvraag ondertekenen.  De deadline voor het indienen va het volledig ingevulde 
aanvraagformulier is vastgesteld op 30 september 2018.  
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2.2.2 Reconversie van erkende personeelspunten MFC naar RTH 
of omgekeerd.  

Een andere mogelijke oplossing is het overdragen van personeelspunten uit de erkenning multi-
functioneel centrum (MFC) naar de RTH-dienst binnen dezelfde SE, zodat de erkenning RTH meer 
dan 35 punten bedraagt, of omgekeerd de overdracht van de erkende capaciteit RTH naar het MFC 
binnen dezelfde SE.   

Dit kan enkel indien de subsidie-éénheid (SE )reeds over een erkenning MFC beschikt. Het is 
immers niet de bedoeling om MFC’s met een zeer beperkte capaciteit te creëren.  

Ook voor deze aanvragen dient men een advies van het IROJ te vragen en gebruik te maken van het 
aanvraagformulier in bijlage. De deadline voor het indienen van het volledig ingevulde 
aanvraagformulier is vastgesteld op 30 september 2018.  

 

2.3 Aandachtspunten  

Als men RTH-capaciteit overdraagt waaraan nog engagementen van zorgcontinuïteit in het kader 
van de transitie naar de persoonsvolgende financiering gekoppeld is, dient de ontvangende dienst 
ook deze engagementen over te nemen.  

SE’s die door deze aanpassingen niet langer erkend zijn als RTH-dienst, kunnen wel nog RTH 
aanbieden als ‘onderaannemer’ onder het penhouderschap van een erkende RTH-dienst.  

 

 

Met vriendelijke groeten  

 

 

James Van Casteren  

Administrateur-generaal  

 


