DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de
toekenning en de erkenning van bijkomende en vrijgekomen
woongelegenheden met een bijkomende erkenning
Definitieve goedkeuring – Na advies Raad van State
Bijlagen:



1.

het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering;
het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State 65.263/3 van 22 februari
2019.
INHOUDELIJK

1 Situering van de nota
Het maximaal aantal bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis
(RVT) wordt vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende
de planning van bedden met een bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis.
Het voorliggend ontwerpbesluit regelt de toekenning en de erkenning van bijkomende en
vrijgekomen RVT-bedden.
Het besluit wordt aangepast naar aanleiding van de aanwending van de bijkomende RVTmiddelen voor 2019. De criteria in dit ontwerpbesluit zijn grotendeels dezelfde als de
criteria zoals voorzien waren in het initiële besluit van de Vlaamse Regering van 15 april
2016 houdende de toekenning en de erkenning van bedden met een bijzondere erkenning
als rust- en verzorgingstehuis, maar werden waar nodig verder verfijnd.
Ook wordt de terminologie van het besluit in overeenstemming gebracht met de
terminologie van de uitvoeringsbesluiten van het VSB-decreet. Er is vanaf 1 januari 2019
niet langer sprake van bedden met een bijzondere erkenning als rust - en
verzorgingstehuis, maar wel van woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met
een bijkomende erkenning.
2 Samenvatting van de inhoud van de wijzigingen aan de regelgeving
Artikel 1
Artikel 1 wijzigt artikel 7, §2, tweede lid, 2° en 3° van het besluit van de Vlaamse
Regering van 15 april 2016 houdende de toekenning en de erkenning van bijkomende en
vrijgekomen woongelegenheden met een bijkomende erkenning, omdat het conform het
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VIA 5-akkoord uitdrukkelijk de bedoeling is om de bijkomende RVT-middelen maximaal in
te zetten voor de zorg en ondersteuning van bewoners met een zware zorgbehoefte, in
de vorm van bijkomend personeel in de zorg.
Bij de erkenningsaanvraag van 5 en meer bijkomende erkenningen als RVT - in geval van
het optrekken van de RVT-dekkingsgraad (d.w.z. het woonzorgcentrum heeft reeds een
erkenning als RVT) - dienen de woonzorgcentra het volledig bedrag aan bijkomende
middelen in te zetten voor bijkomend personeel tot er na de reconversie ook een
bovennorm zorg is die minstens recht heeft op het gedeelte A2 van het forfait. Dat kan
gebeuren door aanwervingen, door het verhogen van de contractuele arbeidsduur van
medewerkers of een combinatie van beide. Deze verhoging van de personeelsinzet
gebeurt vanaf de toekenning van de bijkomende middelen door de Vlaamse Regering.
Voor de verhoging van de personeelsinzet moeten de werkgevers bij de aanvraag van 5
of meer bijkomende RVT-erkenningen een attest voegen waaruit blijkt dat er overleg is
geweest met de representatieve vertegenwoordigers van de werknemers of bij
ontstentenis ervan, met de werknemers zelf waaruit blijkt dat de bijkomende middelen
voor een bijkomende tewerkstelling zullen zorgen van X aantal VTE (op jaarbasis).
Personeel dat extra is aangeworven tijdens de 3 maanden voorafgaand aan de
toekenning van de bijkomende middelen kan in aanmerking worden genomen als
bijkomende tewerkstelling in het kader van de bijkomende RVT erkenning, in zoverre dat
n.a.v. het overleg deze aanwervingen werden toegevoegd aan het attest.
Woonzorgcentra die aan het bovenvermelde criterium voldoen, passen de werkwijze toe
die gebruikt werd in 2018: zij kiezen tussen bijkomende tewerkstelling, het verminderen
van het verlies of het verlagen van de dagprijs.
Er wordt aan artikel 7, §5 van hetzelfde besluit tussen het tweede en het derde lid ook een
nieuw lid toe waarin bepaald wordt met welke ingangsdatum de bijkomende
woongelegenheden in 2019 kunnen erkend worden, namelijk 1 juli 2019 of 1 oktober 2019.
Aan artikel 7, §5 van hetzelfde besluit wordt eveneens een vijfde lid toegevoegd waarin
bepaald wordt dat een erkenning van woongelegenheden met een bijkomende erkenning
pas kan ingaan ten vroegste 45 dagen na ontvangst van een ontvankelijke aanvraag tot
erkenning.
Artikel 2
Artikel 2 wijzigt artikel 8, §1, eerste lid van hetzelfde besluit en bepaalt dat een
initiatiefnemer binnen de maand na ontvangst van het voornemen tot
planningsvergunning moet bevestigen dat voor de verleende planningsvergunning een
erkenning zal aangevraagd worden, zoniet vervalt de planningsvergunning. Deze b epaling
wordt ingevoegd om vrijgekomen bedden, dus bedden waarvoor de initiatiefnemer niet
binnen de voorziene periode de erkenning aanvraagt, sneller opnieuw te kunnen
toekennen aan initiatiefnemers die in aanmerking komen voor bijkomende
woongelegenheden met een bijkomende erkenning.
Artikel 3
Om het mogelijk te maken dat aan de woongelegenheden een bijkomende erkenning kan
verleend worden vanaf 1 juli 2019, bepaalt artikel 5 dat voorliggend ontwerpbesluit
uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2019.
2.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Het ontwerpbesluit heeft geen financiële weerslag. De budgettaire weerslag zit vervat in
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het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2016 houdende de planning van
woongelegenheden erkend als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. Dit
besluit legt het maximaal aantal woongelegenheden met een bijkomende erkenning in
2019 vast. Het gunstig advies van Inspectie van Financiën over dit besluit werd verleend
op 5 november 2018, het begrotingsakkoord werd verleend op 29 november 2018.
Voorliggend ontwerpbesluit houdende de toekenning en de erkenning is de procedurele
vertaling hiervan.
Het advies van de Inspectie van Financiën werd verleend op 11 januari 2019.
Het advies vermeldt dat een voorafgaand akkoord van de Vlaamse minister bevoegd voor
de begroting niet vereist is.
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 ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering werd aangepast aan het
wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr. 2019/18 van 14 januari 2019.
Reguleringsimpactanalyse
Het ontwerpbesluit regelt de toekenning en de erkenning van woongelegenheden erkend
als woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning. Het betreft een wijziging die geen
inhoudelijke rechten en plichten voor de rechtssubjecten bevat. Een RIA is bijgevolg niet
vereist.
Raad van State
Het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State werd verkregen op 22 januari
2019.
Aan de opmerkingen in dit advies werd als volgt tegemoet gekomen:
1. In het kader van de bescherming van persoonsgegevens werd de voorgestelde
wijziging in artikel 1 aangepast: bij de erkenningsaanvraag moet een geanonimiseerde
lijst van de personeelsleden per personeelscategorie met vermelding van hun kwalificatie en
hun arbeidsduur per week gevoegd worden. Een advies van de
gegevensbeschermingsautoriteit is hierdoor niet nodig.
2. De paragraaf die ingevoegd wordt in artikel 2 werd geherformuleerd zodat deze
begrijpelijk is voor de burger.
3. Artikel 3 werd aangepast zodat het besluit tijdig uitwerking kan hebben.
Pagina 3 van 4

6.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bijgaand
ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit houdende de
toekenning en de erkenning van bijkomende en vrijgekomen woongelegenheden met een
bijkomende erkenning.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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