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Bijlagen

Bijkomende toelichting omtrent bijkomende erkenning RTH in
2018 en 2019 i.f.v. kortverblijf

Geachte
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 kortverblijfaanbod te geven zonder dat dit ten koste
gaat van het beschikbare RTH-aanbod voor personen die enkel gebruik maken van RTH. Deze extra
middelen zijn in juli 2018 toegekend aan voormalige tehuizen voor kortverblijf voor de periode van
1 januari 2018 t.e.m. 31 december 2019. Met deze infonota wensen we een aantal
onduidelijkheden omtrent de besteding ervan te verduidelijken.
Aangezien zowel de bijkomende RTH-erkenning als de aanpassing van de regelgeving RTH van
kracht zijn vanaf 1 januari 2018 kunnen er vanaf dat ogenblik prestaties kortverblijf worden
geregistreerd in de geïntegreerde registratietool (GIR).
Deze zorgaanbieders engageerden zich om met de bijkomende middelen de functie kortverblijf
binnen RTH verder uit te bouwen. Hiermee wordt bedoeld het aanbieden van nachten verblijf met
eventueel voorafgaand of aansluitend dagopvang.
Er wordt gestreefd om 70 % van de bijkomende middelen voor RTH in te zetten voor mensen die
hun PVB kunnen combineren met kortverblijf binnen de RTH-capaciteit. De overige middelen van
de bijkomende RTH-capaciteit kunnen ingezet worden voor mensen die niet over een PVB
beschikken. Het is de bedoeling dat deze RTH-middelen in eerste instantie worden gebruikt om
kortdurende opvang (verblijf, al dan niet in combinatie met dagopvang) te bieden aan
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meerderjarigen. Indien er hiervoor echter onvoldoende vragen zijn, kan men de middelen ook
gebruiken voor kortdurende opvang (verblijf al dan niet in combinatie met dagopvang) voor
minderjarigen. Het is mogelijk om personeelspunten uit de bijkomende erkenning RTH uit te
wisselen, maar ook in dit geval dienen ze aangewend te worden volgens de voorgenoemde
engagementen.
De inzet van de RTH-middelen, inclusief de bijkomende RTH-middelen voor kortverblijf, zullen de
komende maanden verder gemonitord worden in functie van het eventueel continueren van een
deel van deze erkende capaciteit na 2019 en de verdeling van het uitbreidingsbeleid van 2019.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal
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