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In het kader van de voorziene meerjarenbegroting stelt de Vlaamse Regering in
2017 € 117.500.000 bijkomende middelen ter beschikking voor de ondersteuning
van personen met een handicap. Deze middelen zullen ingezet worden voor het
toekennen van een basisondersteuningsbudget (Vlaamse sociale bescherming),
voor niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (nRTH) en voor bijkomende
capaciteit rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH).
Op deze manier realiseert de Vlaamse Regering haar ambitieuze plannen voor
uitbreiding van de ondersteuning voor personen met een handicap, zoals
vooropgesteld in de meerjarenbegroting.
Voor RTH wordt in 2017 een bijkomend budget van € 10.971.600 voorzien.
De (bijkomende) erkenning wordt uitgedrukt in personeelspunten.
De kostprijs voor één personeelspunt, inclusief werkingsmiddelen, voor RTH in het
kader van het uitbreidingsbeleid 2017 is vastgelegd op € 1.014.
Deze middelen worden over de regio’s verdeeld rekening houdend met het
bevolkingscijfer.
We voorzien voor de verdere uitbouw van RTH bij de minderjarigen 20 %, bij de
meerderjarigen 80 %.
Op deze manier komt volgende verdeling tot stand.
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Totaal budget

€ 10.971.600

€ 2.194.320

€ 8.777.280

20%

80%

RTH minderjarigen

RTH meerderjarigen

Provincie

% bevolking

Antwerpen

26,68%

€ 585.421

€ 2.341.685

Limburg

12,66%

€ 277.718

€ 1.110.874

Oost-Vlaanderen

21,74%

€ 476.964

€ 1.907.855

Vlaams Brabant*

16,39%

€ 359.753

Brussels Hoofdstedelijk
Gewest*

5,19%

€ 113.822

Vlaams Brabant en
Brussel*

21,58%

West-Vlaanderen

17,35%

€ 1.894.302

€ 380.641

€ 1.522.564

*De opsplitsing tussen Vlaams-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de minderjarigen is gemaakt omwille van het feit
dat we hier advies vragen aan 2 verschillende IROJ’s, bij de meerderjarigen is er één ROG voor Vlaams Brabant en Brussel samen.

Aan de ROG’s en IROJ’s wordt gevraagd een advies te formuleren over de verdeling van deze middelen.
De ROG’s en IROJ’s streven bij hun voorstel tot verdeling van deze middelen naar een goede regionale
spreiding van de verschillende ondersteuningsfuncties die men binnen RTH kan aanbieden.
Reeds erkende RTH-diensten waarbij we in 2016 een onderbenutting van de erkende capaciteit vaststellen
komen niet in aanmerking voor uitbreiding.
Bij de advisering kunnen de ROG’s en de IROJ’s o.a. gebruik maken van de rapportering over de inzet van
middelen RTH die hen door het VAPH ter beschikking gesteld werd.
Wat betreft de timing van de advisering door de ROG’s en de IROJ’s stellen we twee scenario’s voor.
-

-

De ROG’s en de IROJ’s maken hun advies kenbaar aan het VAPH via erkenningen@vaph.be ten
laatste op 31 januari 2017. In dit geval zullen de bijkomende erkenningen door het VAPH
afgeleverd worden met ingang van 1 maart 2017. Dit betekent dat voor het kalenderjaar 2017
10/12den van de bijkomende middelen beschikbaar zullen zijn, vanaf 2018 de volledige bijkomende
capaciteit.
Indien een ROG of een IROJ er in slaagt op zeer snelle wijze advies te verlenen en haar volledige
uitbreidingsplan voor RTH ten laatste op 25 november 2016 bij het VAPH indient via
erkenningen@vaph.be, zal het VAPH de uitbreidingen van erkenningen meenemen in de
wijzigingen die van kracht worden op 1 januari 2017, m.n. in het kader van de transitie van de
meerderjarigenzorg naar de persoonsvolgende financiering, de reconversies van MFC naar RTH, het
erkenningsmatig doorgeven van punten RTH (zie voorgaande omzendbrieven). Op deze manier
wordt de uitbreiding van erkenning van kracht op 1 januari 2017 en geldt ze dus voor het volledige
jaar.

In de loop van 2017 zal het VAPH de regionale spreiding van de diensten RTH in kaart brengen rekening
houdende met de wijzigingen die het gevolg zijn van:
-

de bijkomende capaciteit in het kader van het uitbreidingsbeleid 2017
de reconversies van MFC naar RTH bij de minderjarigen
de doorgegeven erkende capaciteit RTH tussen diensten
de bijkomende capaciteit RTH in het kader van de transitie naar de persoonsvolgende financiering

Deze gegevens zullen aan de ROG’s en de IROJ’s bezorgd worden in functie van hun opdrachten
zorgafstemming en zorgplanning.

Met vriendelijke groeten

James Van Casteren
Administrateur-generaal

