DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerp van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de
uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse
sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de
instapmomenten van de gespreide uitrol voor woonzorgcentra,
centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra
Principiële goedkeuring

Bijlagen:
het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het
besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet
van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de
gespreide uitrol voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra;
het advies van de Inspectie van Financiën van 28 mei 2019

1. INHOUDELIJK
1

Situering

Met dit ontwerpbesluit voorzien we extra instapmomenten in de regeling van de gespreide uitrol,
bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van
het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, ingevoegd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 wat betreft de gespreide uitrol voor
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra.
De regeling voorziet vandaag in vier instapmomenten op 1 april 2019, 1 mei 2019, 1 juni 2019 en 1 juli
2019. Met dit besluit worden er bijkomende instapmomenten voorzien op 1 augustus 2019, 1
september 2019 en 1 oktober 2019.
2

Context wijziging

De ouderenvoorzieningen werden ingedeeld in 4 golven. Op 1 april 2019 (golf 1) konden er 94
voorzieningen starten. Op het instapmoment van 1 mei 2019 (golf 2) 225 voorzieningen, op 1 juni
(golf 3) 918 voorzieningen en op 1 juli (golf 4) 278 voorzieningen.
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Het huidige besluit voorziet vandaag in een periode van 60 dagen na het instapmoment waarin
voorzieningen hun opnameberichten voor de afgelopen periode moeten versturen. Daarnaast
voorziet het huidige besluit in voorschotten tot en met de tweede maand volgende op de maand
van het instapmoment. Voor de pilootvoorzieningen die op 1 april zijn opgestart, betekent dit
dat ze op 1 juni alle opnameberichten moeten hebben doorgestuurd en in juli een laatste
voorschot zullen ontvangen (nl. voor de maand juni).
Met het opzet van golf 1 (pilootfase) werd op mogelijke problemen geanticipeerd. Golf 1 bevat
dan ook een zeer beperkt aantal voorzieningen per softwareleverancier die de applicatie
gebruiken en mogelijke problemen vaststellen en melden aan de betrokken partners om samen
naar een oplossing te zoeken zodat de later op te starten voorzieningen daar niet meer mee
geconfronteerd worden.
De voorzieningen moeten op het digitale platform het opname- én facturatieproces volledig
doorlopen om het proces volledig geslaagd uit te voeren.
Ten gevolge van onvoorziene technische problemen in de integratie tussen de verschillende
systemen bij de diverse projectpartners werd het opnameproces echter nog maar door 30% van
de golf 1 voorzieningen (pilootfase) succesvol doorlopen. Het facturatieproces is vandaag nog
niet beschikbaar voor de voorzieningen.
Het volledige proces werd dus voor geen enkele van de pilootvoorzieningen al succesvol end -toend doorlopen. Het valt dus niet uit te sluiten dat er nog problemen zullen worden vastgesteld
worden met betrekking tot het facturatiesproces zodra de voorzieningen ook dit proces
doorlopen.
Bovendien stellen we vandaag vast dat de pilootvoorzieningen (golf 1) nog steeds blokkerende
problemen vaststellen. De voorzieningen van golf 2 kunnen voorlopig nog niet opstarten vermits
de pilootfase nog niet succesvol is. De opstartdata van golven 3 en 4, 1 juni en 1 juli, naderen
terwijl er vandaag onvoldoende garanties zijn dat het proces met een minimum aantal
problemen kan worden doorlopen. Het is daarom onverantwoord de voorziene instapmomenten
aan te houden en een dergelijke grote hoeveelheid voorzieningen op te laten starten.
Het opstarten van dergelijke volumes aan voorzieningen leidt ertoe dat al deze voorzieningen
gelijktijdig dezelfde problemen zullen ervaren en op dezelfde bugs zullen stoten. Vandaag is de
helpdesk van de softwareleveranciers al overbelast met vragen en problemen van de 94
pilootvoorzieningen. Bovendien uitten de voorzieningen duidelijk hun bezorgdheden en
onzekerheid over een te vroege opstart.
Het is bijgevolg wenselijk de overige voorzieningen pas op te starten nadat de pilootfase
succesvol werd afgerond en de blokkerende bugs en problemen opgelost zijn. De IT-teams van
alle partners werken hier met de allerhoogste prioriteit aan. Nadat de pilootfase succesvol wordt
doorlopen, kunnen vervolgens de overige voorzieningen opstarten. Hierbij moeten we rekening
houden met het gegeven dat de voorzieningen in de zomerperiode met verloven van directies en
administratieve medewerkers geconfronteerd worden. Ze beschikken niet over de personele
flexibiliteit om dergelijke nieuwe en moeilijke processen in de zomerperiode te laten starten.
Op vraag van en in samenspraak met de koepels van de ouderenvoorzieningen, de
softwareleveranciers van de ouderenvoorzieningen en de zorgkassen werd dan ook gezocht naar
een alternatief scenario dat voor alle projectpartners en voorzieningen haalbaar is en ook de
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bezorgdheden en onzekerheid wegneemt. Het alternatief scenario bestaat eruit om de pilootfase
te verlengen tot de pilootvoorzieningen het traject succesvol doorlopen hebben en daarnaast
bijkomende instapmomenten voorzien waarop de overige zorgvoorzieningen kunnen instappen.
Deze instapmomenten kunnen, nadat de pilootfase succesvol is voltooid, worden ingevuld om zo
een gespreide uitrol te faciliteren. De methodiek van een gespreide uitrol wijzigt dus in principe
niet maar schuift op in de tijd. Immers pas na een succesvol piloottraject kunnen de overige
voorzieningen opstarten.
Met dit besluit voorzien we dan ook bijkomende instapmomenten op 1 augustus 2019, 1
september 2019 en 1 oktober 2019. Het agentschap is van mening met deze extra
instapmomenten de vertraging in het project te kunnen opvangen.
Daarnaast voorziet het besluit ook de formele mogelijkheid dat het agentschap het
instapmoment van een voorziening ook na toekenning nog kan aanpassen naar één van de latere in
het besluit voorziene instapmomenten. Dit kan worden toegepast voorafgaandelijk aan het
oorspronkelijk voorziene instapmoment alsook na het oorspronkelijk voorziene instapmoment van
een voorziening wanneer er bijvoorbeeld al opnameberichten zijn doorgestuurd. Dit moet het
agentschap toelaten in het geval van calamiteiten in het project de golven zoals hogervermeld
golven bij te sturen. Immers de golven 2, 3 en kunnen pas effectief opstarten nadat de pilootfase
succesvol is doorlopen en moeten dus een nieuw instapmoment toegewezen krijgen. Met deze
mogelijkheid om de voorziening een nieuw instapmoment toe te kennen ingeval van vertraging van
het project kunnen aan de voorzieningen garanties geboden worden dat ze zullen blijven
beschikken over de noodzakelijke termijnen voor het doorsturen van de opnameberichten en de
voorschotten waarmee de kasstroom wordt gegarandeerd.
Het huidige besluit vervat reeds de mogelijkheid dat de minister aan een voorziening een later
instapmoment kan toekennen, dan de in het besluit voorziene instapmomenten, in het geval een
voorziening omwille van aantoonbare acute situatie niet in de mogelijkheid verkeert om op het
voorziene instapmoment op te starten. Voorliggend besluit houdt dit vangnet in stand en
concretiseert de uitvoering zodat dit ook na 1 oktober 2019 mogelijk is en de kasstroom van de
voorziening, die met onvoorziene problemen wordt geconfronteerd, toch is gegarandeerd. Dit
moet het besluit ook bestendig maken indien er zich in de opstartfase voor 1 oktober 2019
alsnog een onvoorziene vertragende calamiteit zou voordoen voor één of meerdere
voorzieningen en zodoende de risico’s te beheersen.
3

Samenvatting van de inhoud van de wijzigingen aan de regelgeving

Bijkomende instapmomenten
Het besluit voorziet in bijkomende instapmomenten op:
• 1 augustus 2019
• 1 september 2019
• 1 oktober 2019
Op die manier kan de pilootfase eerst succesvol worden doorlopen alvorens de overige
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra effectief moeten opstarten. Dit
zorgt ervoor dat de centrale software en software in de voorzieningen op punt staat op het
moment dat de overige voorzieningen opstaat. Dit komt tegemoet aan zowel het verzoek van de
softwareleveranciers van de voorzieningen als de voorzieningen in kwestie.
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Na het opstartmoment beschikt de voorziening nog steeds over 2 maanden om de
opnameberichten voor de afgelopen periode door te sturen en ontvangt het nog 3 voorschotten
om de kasstroom te garanderen.
Het besluit behoudt overigens het vangnet dat de minister er uitzonderlijk nog in kan voorzien om
voor specifieke voorzieningen een later instapmoment na 1 oktober toe te kennen aan
voorzieningen die in een acute situatie verkeren waardoor ze in de onmogelijkheid zijn om het
voorziene instapmoment op te starten. Dit moet voorkomen dat een voorziening aan haar lot
wordt overgelaten en in problemen komt.
4

Artikelsgewijze bespreking

Artikel 1
Met artikel 1 wordt de regelgeving vereenvoudigd. Uit de ervaringen in de pilootfase blijkt dat
een termijn van “60 dagen” niet helder naar een datum te herleiden valt gezien een maand ofwel
30 ofwel 31 dagen telt. Door “twee maanden” te noteren wordt dit vereenvoudigd.
Artikel 2
Door het invoeren van bijkomende instapmomenten wijzigt uiteraard ook de termijn waarin de
minister vervangende bijkomende administratieve verplichtingen voor de aanmelding moet kunnen
bepalen. Door naar het instapmoment voor elke voorziening in kwestie te verwijzen, wordt de
termijn in alle gevallen verlengd voor de voorzieningen waarop de verplichting nog van toepassing
moet zijn, nl. deze die nog niet zijn ingestapt.
Artikel 3
Artikel drie voegt in ten eerste de drie bijkomende instapmomenten toe aan het besluit.
In ten tweede wordt de huidige paragraaf 4 geïntegreerd in paragraaf 1. Paragraaf 4 voorzag in de
mogelijkheid voor de minister om aan voorzieningen die omwille van aantoonbare acute situatie
niet in de mogelijkheid verkeren om op het voorziene instapmoment op te starten een later
instapmoment toe te kennen. In de met dit besluit ingevoegde paragraaf wordt bijkomend vermeld
dat het een instapmoment na 1 oktober 2019 betreft. Deze herschikking van het artikel laat een
eenvoudigere integratie in het besluit toe opdat deze uitgestelde voorzieningen ook gegarandeerd
twee maanden tijd hebben om de opnamegegevens door te sturen en beroep kunnen doen op de
voorschotregeling.
Met ten derde wordt de mogelijk gecreëerd dat het agentschap het instapmoment van een
voorziening ook na initiële toekenning nog kan aanpassen. Het agentschap kan zo flexibel inspelen
op mogelijke vertragingen in het project en zowel voor reeds opgestarte voorzieningen als nog op
te starten voorzieningen de garanties bieden dat de termijnen en voorschotten waarover ze
beschikken gegarandeerd blijven ondanks de vertragingen buiten de wil van de voorzieningen om.
In ten vierde wordt een taalkundige fout opgelost.
In ten vijfde wordt paragraaf vier opgeheven. Deze paragraaf werd met ten tweede hierboven
ingevoegd onder paragraaf 1.
Artikel 4
Met ten eerste wordt de passage opgeheven die beperkt dat de voorschotten enkel van toepassing
zijn op de instapmomenten van 1 april tot 1 juli 2019. De instapmomenten worden immers verlengd
en deze passage is overbodig geworden.
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Met ten tweede wordt de betaaldatum 15 augustus 2019, een feestdag, vervangen door betaaldatum
16 augustus 2019.
Met ten derde worden de betaaldata voor de voorschotten die uitbetaald worden in het kader van
de standaard voorziene instapmomenten vastgelegd.
Met ten vierde wordt een derde lid toegevoegd dat bepaalt hoe de voorschotten worden uitbetaald
aan de voorzieningen met een latere instapdatum dan 1 oktober 2019 die hiertoe uitzonderlijk
toestemming verkregen van de minister omwille van een aantoonbare acute situatie niet in de
mogelijkheid verkeren om op het voorziene instapmoment op te starten. Het betreft het
veiligheidsmechanisme en vangnet om onvoorziene problemen bij specifieke voorzieningen te
kunnen opvangen zonder de voorziening in problemen te storten.
Artikel 5
Artikel 5 brengt wijzigingen aan in het artikel 662/7, §2 dat enkele modaliteiten bepaalt voor de
zorgkassen. Ten eerste wordt ook hier de beperkende passage opgeheven die stelt dat de zorgkas
voor de betaling van de individuele kostennota’s niet gebonden is aan de termijn van zes weken
voor alle voorzieningen met een instapmoment tussen 1 april 2019 tot en met 1 juli oktober 2019. De
instapmomenten worden immers verlengd en deze passage is overbodig geworden.
Ten tweede en ten derde zorgen voor een tekstuele verduidelijking. De zorgkas betaalt de
individuele kostennota’s, die voldoen aan de voorwaarden, vermeld in paragraaf 1 artikel 521, § 1 tot
en met § 4, uiterlijk binnen zes weken na de eerste dag van de vierde maand die volgt op de maand
van het instapmoment. De tekst in het huidige besluit doet vermoeden dat de zorgkas pas begint te
betalen vanaf de eerste dag van de vierde maand. Dit kan echter ook eerder het geval zijn. De
oorspronkelijke bepaling had tot doel de uiterlijke betaaltermijn te bepalen maar was te beperkend
m.b.t. het eerst mogelijke betaalmoment. Dit wordt hierbij gecorrigeerd.
Artikel 6
Artikel 6 regelt de inwerkingtreding van het besluit.
Artikel 7
Artikel 7 belast de minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, met de uitvoering van het
besluit.

2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Het voorliggend ontwerpbesluit voorziet zoals eerder gezegd in bijkomende instapmomenten in
de gespreide uitrol.
De vereiste kredieten zijn ingeschreven op begrotingsartikel GM0-AGHD2YA-WT van
de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Bij de begrotingsopmaak 2019 werden de middelen geraamd om de facturen, ingediend voor de
effectieve prestaties van 2019, te financieren. Dit op basis van het aantal erkende
woongelegenheden, de basistegemoetkoming zorg (het vroegere ‘forfait’), het aantal dagen en de
gemiddelde bezettingsgraad. Hiervoor werd een budget van 1.818.878.638 euro begroot.
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In het kader van de begrotingsaanpassing 2019 zullen enkele bijstellingen volgen. Dit zal leiden tot
een bijgesteld budget van 1.773.619.621 euro.
Het besluit voorziet geen wijzigingen aan de formule tot berekening van de voorschotten. Deze
kunnen vandaag dus al worden voorspeld voor volledig 2019. Het benodigde budget voor het
uitbetalen van de voorschotten in 2019 bedraagt 1.767.349.308,21 euro.
Het benodigde budget aan effectieve middelen in het kader van de betaling van de voorschotten
kan dus worden opgevangen binnen het budget dat begroot werd. Het begrote budget houdt
immers rekening diverse kostendrijvers die niet verder worden doorgerekend in de berekening van
de voorschotten.
Bijgevolg passen de uit te betalen voorschotten binnen het begrote budget.
Het gunstig advies van Inspectie van Financiën werd verleend op 28 mei 2019. Het
begrotingsakkoord is niet vereist.

3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het gebied van personeelsinzet,
werkingsuitgaven, investeringen en schulden en ontvangsten van de lokale besturen.

4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor bestuurszaken niet
vereist is.

5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Wetgevingstechnisch en taalkundig advies
Het bijgaande ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019/224 van 31 mei 2019.
Reguleringsimpactanalyse
Het ontwerpbesluit regelt een procedurele aanpassing in de gespreide uitrol van het digitaal
opname- en facturatieproces. Het digitale opname- en facturatieproces blijft ongewijzigd maar
de uitrol wordt in verschillende instapmomenten voorzien. Er wijzigen geen rechten en plichten.
Daarom is er geen RIA vereist.
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6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1° haar principiële goedkeuring te hechten aan het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering
tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november
2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale
bescherming, wat betreft de aanpassing van de instapmomenten van de gespreide uitrol voor
woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra;
2° de Vlaamse minister, bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te gelasten over
voornoemd ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering het advies in te winnen van de Raad
van State, met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van ten hoogste vijf dagen,
met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van
State, gemotiveerd door de omstandigheid dat:
- de ontwikkelingen van het te gebruiken digitaal platform vertragingen hebben opgelopen,
waardoor het voor de betrokken voorzieningen niet mogelijk is om het digitale opname- en
facturatieproces te doorlopen conform de bepalingen die verbonden zijn aan de instapmomenten
van 1 april 2019, 1 mei 2019 en 1 juni 2019;
- de voorziene planning in vier golven vandaag niet aangehouden kan worden en de voorzieningen
zo snel mogelijk zekerheid moeten verwerven over een uitstel van het instapmoment;
- het agentschap met spoed aan de betrokken voorzieningen moet meedelen dat aan hen een later
instapmoment wordt toegewezen, rekening houdend met een realistische spreiding en personele
mogelijkheden van voorzieningen in de zomerperiode;
- het voor de betrokken voorzieningen daarbij belangrijk is, met het oog op de liquiditeitspositie,
budgettaire garanties te bieden over de inkomsten tijdens de opstartfase van het digitale opnameen facturatieproces tot het moment dat de voorziening alle opname- en facturatiegegevens voor de
periode tussen 1 januari 2019 en het instapmoment heeft doorgestuurd. Dat het daarbij nodig is
mogelijke risico’s op financiële problemen maximaal te beperken;
- bij ontstentenis van handelen de fundamentele belangen van de gemeenschap zouden kunnen
worden geschaad ten gevolge van financiële problemen in de door de gemeenschap erkende
ouderenvoorzieningen.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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