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Advies 

Situering 

Op 22 februari 2019 hechtte de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het 

voorontwerpbesluit betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidie-

regeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers. Het 

voorontwerpbesluit is deel van een reeds langer lopend actualiseringstraject van het 

woonzorgdecreet van 13 maart 2009. 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (Vlaamse Raad WVG) kreeg op 26 

februari 2019 de vraag om over het voorontwerpbesluit advies te verlenen. De Vlaamse Raad 

WVG behandelde deze adviesvraag in de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming 

en Personen met een Handicap (hierna: de kamer). De kamer vergaderde over deze adviesvraag 

op 7 maart 2019, 21 maart 2019 en keurde het voorliggende advies bij consensus goed op 28 

maart 2019. 

1 Algemene beschouwingen 

De kamer staat positief tegenover de actualisering van de regelgeving betreffende de woonzorg 

en het voorontwerpbesluit (OBVR) dat onderwerp is van dit advies. Verschillende hiaten uit de 

vroegere regelgeving zijn weggewerkt. Bovendien is de actualisering tot stand gekomen in 

samenspraak met diverse stakeholders, wat we uiteraard toejuichen. Het feit dat het 

voorontwerpbesluit er op het einde van deze legislatuur nog gekomen is, vindt de kamer een 

teken van goed bestuur. 

Het voorontwerpbesluit geeft uitvoering aan het decreet over de woonzorg en ent zich dus op 

waardevolle werkingsprincipes die beschreven zijn in dat decreet, zoals autonomie en 

levenskwaliteit, buurtgerichte zorg, erkenning en versterking van de rol van mantelzorg, het 

waarborgen van financiële en bestuurlijke weerbaarheid en transparantie en zo meer. Maar de 

vertaalslag van deze principes in werkbare instrumenten die effectief aansluiten bij de noden van 

de verschillende woonzorgvormen en hun gebruikers (bv. op vlak van kwaliteit, toegankelijkheid, 

personeel,…), vinden we in dit voorontwerpbesluit onvoldoende terug.  

En hoewel er veel begrip is voor de weg van de geleidelijkheid die de minister bewandelt (de 

actualisering vormt namelijk een tussenstap in de langetermijndoelstelling van een sector-

overschrijdend en ontschot Vlaams decreet langdurige geïntegreerde zorg en ondersteuning), 

verwacht de kamer dat de regelgever nu reeds verder nadenkt over deze langetermijndoelstelling 

zodat deze niet beperkt blijft tot vage uitspraken, maar effectief leidt tot visieontwikkeling, 

maatschappelijke debatten en concrete beleidsvoorstellen. De huidige actualisatie en ambitie 

reikt voor de kamer nog niet ver genoeg. 

In de toekomst zal ook verder gewerkt moeten worden aan de afstemming en uitzuivering van de 

regelgeving doorheen de decreten woonzorg, eerstelijn, lokaal sociaal beleid, Vlaamse sociale 

bescherming, PVF voor personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg, het 

overnamedecreet, … en hun respectievelijke uitvoeringsbesluiten. Ondertussen is het van groot 

belang dat de verschillende decreten en uitvoeringsbesluiten die vandaag nog naast elkaar 

bestaan, verbindingen tussen sectoren niet bemoeilijken. 
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2 Randvoorwaarden moeten meer ondersteunend 
werken voor de realisatie van een 
behoeftegerichte woonzorg 

Het is goed dat het voorontwerpbesluit een heel aantal zaken samenbrengt en op enkele punten 

vernieuwend is. Toch is het erg jammer dat de ambitie van de Vlaamse Regering vandaag nog 

niet verder gaat en dat verschillende randvoorwaarden voor een échte behoeftegerichte 

woonzorg ontbreken.  

Het is van cruciaal belang voor de goede implementatie van het woonzorgdecreet en het 

uitvoeringsbesluit, dat deze randvoorwaarden ondersteunend werken ten aanzien van de 

doelen en verwachtingen die de regelgever aan de woonzorg stelt. Voor de kamer is het 

duidelijk dat de voorwaarden aanwezig moeten zijn om zowel de thuiszorg als de residentiële 

woonzorg toe te laten en te stimuleren om zorg en ondersteuning te bieden die aanleunt bij de 

levensdoelen en de zorgzwaarte van mensen, om buurtgericht te werken, om kleinschaligheid te 

realiseren, om sociaal ondernemerschap kansen te geven, om een dynamisch personeelsbeleid 

te voeren en om verbinding te maken met andere sectoren en doelgroepen. Ook de ruimere 

doelstellingen van meer kwaliteit, meer performantie, meer relevantie, meer toegankelijkheid en 

meer rechtvaardigheid moeten meegenomen worden. 

De kamer stelt vast dat verscheidene bepalingen uit het voorontwerpbesluit de hiervoor 

genoemde doelen niet ondersteunen. Deze vaststelling wordt doorheen de verschillende 

delen van voorliggend advies verder geconcretiseerd.  

Ter illustratie (en niet-limitatief) wijst de kamer alvast op volgende belemmerende maatregelen: 

 Er is bepaald dat per woonzorgcentrum het aantal gebruikers jonger dan 65 jaar maximaal 

10% van het totale aantal woongelegenheden van dat woonzorgcentrum mag bedragen (art. 

58 van de bijlage betreffende het woonzorgcentrum). De kamer vraagt dit percentage los te 

laten, weliswaar met de nodige garanties naar toegankelijkheid voor personen van 65 jaar 

of ouder. 

 Een centrum voor dagopvang dat voor het eerst wordt erkend, ontvangt voor de eerste drie 

jaar de hoogste subsidiëring vanaf een gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad van 

minimum één (art. 86 van de bijlage betreffende het centrum voor dagopvang). De kamer 

vraagt een aanpassing omdat deze maatregel problemen kan geven in het opstartjaar waar 

door diensten vooral grote inspanningen geleverd worden om het initiatief op te zetten, om 

voldoende bekendheid te verwerven, gedragenheid voor het initiatief in de buurt te creëren, 

en zo meer. 

Ten slotte wenst de kamer duidelijkheid en transparantie in het regelgevend kader, zodat 

initiatiefnemers in de woonzorg hun beleid hierop kunnen enten. De kamer verwacht dat de 

Vlaamse Regering erin slaagt om ten minste over de periode van één legislatuur duidelijkheid te 

bieden over de financiering, de programmatie en de verwachtingen tegenover de sector. 

Programmatie 

De voorgestelde programmatiecriteria zijn onvoldoende geactualiseerd en te weinig 

afgestemd op de reële zorgnoden, waardoor niet op alle zorgvragen een passend antwoord 

gegeven kan worden. De criteria houden momenteel ook te weinig rekening met de programmatie 

van andere zorgvormen, onder meer binnen de Vlaamse sociale bescherming. Ook tendensen 
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naar meer ambulante zorg en meer zorg in de samenleving moeten in de programmatie 

meegenomen kunnen worden. 

Hoewel de kamer uitkijkt naar de wetenschappelijk gevalideerde behoefteraming, is het 

noodzakelijk om reeds voor het afronden van die studie stappen te nemen en de programmatie 

bij te sturen zodat de actuele zorgbehoeften wel gecapteerd worden. Vervolgens is het nodig om, 

in functie van de uitkomst van de studie, zo snel mogelijk goede en heldere programmatiecriteria 

voor de verschillende woonzorgvormen te ontwikkelen en toe te passen.  

Onder meer voor de diensten gezinszorg is het een gemiste kans dat de programmacijfers nu 

nog niet aangepast zijn aan de huidige maatschappelijke realiteit waarin de diensten een veel 

bredere verantwoordelijkheid opnemen: zij verlenen niet alleen gezinszorg aan ouderen maar ook 

aan personen met een handicap, jonge gezinnen, personen met jongdementie,… Het is reeds 

geruime tijd aangewezen om deze zorgnoden mee te nemen in het bepalen van de programmatie 

voor de diensten. 

Het is uitermate belangrijk dat de programmatie een antwoord biedt zowel op de 

zorgbehoeften en de levensdoelen van mensen met zware zorgprofielen als diegene van 

mensen met een lichte zorgbehoefte. Momenteel blijft het een hiaat dat ouderen met een lichte 

zorgbehoefte (O- en A-profielen) die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, moeilijk terecht 

kunnen bij de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Zij vinden steeds moeilijker een plaats 

in woonzorgcentra (omwille van de inferieure financiering) en kunnen ook niet altijd terecht in een 

assistentiewoning (omwille van de hoge kostprijs en wachtlijsten in groepen van assistentie-

woningen met lagere kostprijs). 

De programmatie moet leiden tot een zorgaanbod dat voldoende groot en divers is 

waardoor mensen toegang krijgen tot de zorg en ondersteuning die men nodig heeft op basis van 

zijn zorgbehoeften. In de hoop een duidelijker beeld te krijgen van de zorg en ondersteuning waar 

mensen echt nood aan hebben, verwacht de kamer veel van de meer fijnmazige inschaling via 

de BelRAI (en de BelRai-screener mét sociale module en kindmodule). Een multidisciplinaire en 

intersectorale inschaling is een erg belangrijk instrument om de koppeling te maken tussen de 

behoefte aan zorg en ondersteuning en de toegang tot passende woonzorgvormen. 

Het erkennen van enkele nieuwe zorgvormen wordt positief onthaald. Zo staat de kamer achter 

de bijkomende erkenning voor de functie van oriënterend kortverblijf. Echter voorlopig zijn er 

onvoldoende garanties dat er een goede geografische spreiding zal zijn in het aanbod, opdat elke 

gebruiker binnen een redelijke afstand hierop beroep kan doen. Door de afstemming met 

verschillende zorg- en ondersteuningsvormen en de potentiële terugkeer naar de thuissituatie is 

dat wel belangrijk. 

Voor wat betreft de zorg voor personen met jongdementie, bepleit de kamer een doordacht 

beleidskader over de verschillende woonzorgvormen heen. In elk geval moeten de maatregelen 

ruimer gaan dan wat voorzien wordt in het woonzorgcentrum. 

Financiering 

Er moet ook budgettair gevolg gegeven worden aan de (bijkomende) erkenningsvoorwaarden uit 

het voorontwerpbesluit, aan de reële zorgnoden en zorgzwaarte op het terrein en aan de vraag 

naar voldoende gevarieerde capaciteit in de thuiszorg en de residentiële zorg.  

Maar vandaag de dag is de financiering van de woonzorg nog steeds ontoereikend. 

Verschillende vereisten inzake extra personeelsfuncties, inspanningen op het vlak van 
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digitalisering, … zijn niet of onvoldoende gefinancierd. De kamer vraagt dat de volgende Vlaamse 

Regering hiervoor een groeipad in de meerjarenbegroting voorziet. 

De kamer stelt ook vast dat het subsidiekader niet in lijn is met de (nieuwe) opdrachten en 

verwachtingen die het woonzorgdecreet en het uitvoeringsbesluit stellen ten aanzien van de 

voorzieningen en diensten. Zo vinden we voor het lokaal dienstencentrum het afstappen van de 

activiteitsgerichte benadering naar een ruimere, meer buurtgerichte benadering een positieve 

evolutie. Maar de lokale dienstencentra worden ruim onder gesubsidieerd voor het takenpakket 

dat hen nu is toebedeeld. Hetzelfde geldt voor de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, 

waarvan  de taken uitgebreid zijn tegenover de huidige regelgeving (meer bijeenkomsten, 

meewerken aan buurtgerichte zorg, meer vertegenwoordigingsopdrachten,…) maar de 

subsidiëring niet volgt.  

Vervolgens zou het goed zijn om meer financiële bepalingen voor de initiatiefnemers in de 

woonzorg uniform uit te werken. Nu zijn er tussen de woonzorgvormen verschillen qua organisatie 

van de subsidiestromen, verbrekingsvergoedingen, facturatiemogelijkheden en zo meer die niet 

objectief te verantwoorden zijn. De kamer wijst onder andere op de volgende verschillen en vraagt 

deze weg te werken: 

 Parallel aan de werkingssubsidies in de centra voor kortverblijf zou het goed zijn om de 

werkingssubsidies van de centra voor dagverzorging te integreren in de tegemoetkoming 

voor centra voor dagverzorging via de Vlaamse sociale bescherming in plaats van een apart 

subsidiekanaal te bewaren. 

 Onder meer voor woonzorgcentra en centra voor dagverzorging wordt ingebouwd dat de 

gebruiker vrij moet kunnen kiezen tussen een waarborg of een kosteloze borgtocht. De 

kamer pleit ervoor de huidige regeling te behouden en de gebruiker geen keuze te laten 

tussen de waarborg en kosteloze borgtocht. 

 Vermoedelijk kan er door het centrum voor dagverzorging geen verbrekingsvergoeding 

aangerekend worden indien de gebruiker met onmiddellijke ingang de overeenkomst opzegt. 

Voor de groepen van assistentiewoningen en woonzorgcentra is de verbrekingsvergoeding 

wel in de regelgeving opgenomen, voor de centra voor dagverzorging niet. De kamer wil 

toevoegen dat centra voor dagverzorging de mogelijkheid krijgen om een 

verbrekingsvergoeding te vragen. 

Tot slot vraagt de kamer de Vlaamse overheid om een duidelijk tijdskader te voorzien voor de 

uitbetaling van subsidies zodat initiatiefnemers hier hun beleid op kunnen afstemmen. 

Personeelsomkadering 

Een correcte personeelsomkadering (kwantitatief en kwalitatief) is nodig voor het kunnen 

aanleveren van voldoende zorg en ondersteuning, maar ook om persoonsgerichte zorg en 

ondersteuning te kunnen bieden met het oog op meer kwaliteit van leven voor de gebruikers en 

meer tevredenheid en werkbaar en wendbaar werk voor het personeel. Op dit vlak moeten nog 

belangrijke stappen gezet worden. 

Om in de woonzorg bestaande tewerkstellingsvragen en groeiende tekorten op te vangen, 

pleit de kamer voor meer flexibiliteit zodat taken ingevuld kunnen worden door 

verschillende profielen en medewerkers ingezet worden volgens hun competenties1. 

                                                 
1  Overleg en afstemming met de federale overheid (in het kader van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 

betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen) is in dit kader nodig en dringend. 
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Daarbij is het ook belangrijk om voldoende functiedifferentiatie te voorzien die mensen 

doorgroeikansen biedt en eveneens de eigenheid van de verschillende beroepen bewaakt. De 

aantrekkelijkheid van de sector als werkgever blijft eveneens een aandachtspunt. 

De kamer is tevreden dat het voorontwerpbesluit al enige flexibiliteit in het personeelskader 

toelaat. Toch zou het goed zijn om hier nog verdere stappen in te zetten. De kamer ziet hiervoor 

verschillende mogelijkheden: 

 Er kan aan een centrum voor dagverzorging een bijkomende erkenning toegekend worden 

voor de opvang van zorgafhankelijke personen en personen die lijden aan een ernstige 

ziekte. Het is jammer dat er van de gelegenheid geen gebruik gemaakt is om voor deze 

bijkomende erkenning de personeelsnormen te harmoniseren (o.a. door het samenvoegen 

van de norm voor kinesitherapeut/ergotherapeut/logopedist en de norm voor reactivering). 

 In de gezinszorg is de verruiming van de opdracht van logistieke medewerkers en de inzet 

van deze medewerkers op hun competenties slechts ten dele waargemaakt. 

 Met oog op de totaalvisie rond wonen, leven en zorg missen we in de centra voor 

dagverzorging een begeleider wonen en leven in de vereiste personeelsomkadering. 

 In het interdisciplinaire team dat in het woonzorgcentrum werkt rond vroegtijdige 

zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg (art. 34 van de bijlage betreffende het 

woonzorgcentrum) wordt beter ook de hoofdverpleegkundige opgenomen, of in voorkomend 

geval de teamverantwoordelijke. Daarnaast moet toegevoegd worden dat ook 

verpleegkundigen met een bekwamingsattest ingezet kunnen worden ter ondersteuning van 

de verzorging van terminale bewoners (art. 62, 4° van dezelfde bijlage). 

3 Normering moet bijdragen aan de kwaliteit van 
zorg en ondersteuning 

Het is goed dat men in het voorontwerpbesluit een integratie van de normen en procedures 

nastreeft. Maar in plaats van te evolueren naar ruimere doelstellingsgerichte normen, die 

mogelijkheden laten om zorg en ondersteuning op maat te ontwikkelen en die het sociaal 

ondernemerschap stimuleren, vinden we in het OBVR een uitgebreid gamma van detaillistische 

normen betreffende de organisatie, de principes en de structuren van de woonzorg. In overleg 

met de stakeholders moet bekeken worden hoe deze zaken vereenvoudigd kunnen worden, 

zonder dat de bescherming van de gebruikers (zij moeten weten wat ze mogen verwachten 

binnen de voorziening of dienst) aangetast wordt. 

Daarenboven wordt met deze normering de ‘input’ geregeld maar de omslag naar een beleid dat 

stuurt op ‘output’ en ‘outcome’ wordt onvoldoende gemaakt. 

Voor de kamer is het duidelijk dat kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven de na te streven 

doelen zijn (output en outcome). Bovendien ‘heeft het kwaliteitsdenken de voorbije decennia 

een hele evolutie doorgemaakt. Dit vertaalt zich in de nadruk die op de verschillende 

componenten van kwaliteit wordt gelegd. De nadruk verschuift van het naleven van 

structuurnormen over het proces van kwaliteit naar resultaatsindicatoren of het meten van 

outcome. Het is essentieel om kwaliteit op een dynamische manier te benaderen. Het betekent 

dat er permanent gestreefd wordt naar kwaliteitsverbeterende interventies’2. De kamer betreurt 

                                                 
2  SAR WGG (20 december 2018), Visienota Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning, p.10. 
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ten zeerste dat de normering die opgenomen is in het voorontwerpbesluit niet in deze logica 

uitgewerkt is. 

De kamer bevestigt dat ‘om kwaliteit te verbeteren en te garanderen, er een goed systeem van 

kwaliteitsborging nodig is. Dat houdt in dat kwaliteit moet worden geëvalueerd en dat er toezicht 

moet zijn op kwaliteit. Verschillende instrumenten of methodes kunnen worden ingezet om 

kwaliteit te borgen. Een goed evenwicht in het gebruik van deze instrumenten is nodig, zodat er 

een volledig zicht op kwaliteit ontstaat. Bij het gebruik van een te eenzijdig instrumentarium 

bestaat immers altijd het gevaar dat de realiteit teveel wordt gereduceerd’3.  

In het voorontwerpbesluit zijn voorgaande kwaliteitsbepalingen per sector heel verschillend 

uitgewerkt. Dit valt onder meer op in de bijlagen betreffende de gezinszorg en de diensten voor 

thuisverpleging. De kamer adviseert een intersectorale benadering van kwaliteit, die ingebed 

is in een globaal kwaliteitssysteem, waarin ook dubbele registratie, administratieve overlast en 

zo meer vermeden wordt. 

Relevante elementen binnen zo een kwaliteitssysteem zijn ook de procedures rond grens-

overschrijdend gedrag en rond vrijheidsbeperkende maatregelen. We missen in het 

voorontwerpbesluit richtlijnen over hoe het beleid rond deze thema’s er moet uitzien. Voor de 

kamer is alvast duidelijk dat vrijheidsbeperking enkel een allerlaatste maatregel kan zijn, wanneer 

alle oorzaken van gedrag onderzocht zijn en een andere aanpak en alternatieven uitgeprobeerd 

werden. 

4 Te weinig afstemming en aansluiting tussen 
sectoren en doelgroepen 

In de algemene appreciatie van het voorontwerpbesluit gaf de kamer mee begrip te hebben voor 

het feit dat de huidige regelgeving slechts een eerste stap is naar een echt ontschot en 

behoeftegericht decreet over lange termijn zorg en ondersteuning. 

Toch missen we reeds in deze fase een brede visie op de doelgroep van de woonzorg en 

op de relatie tot andere doelgroepen en sectoren. Vanuit het idee van vraag- en 

behoeftegerichte zorg en de nood aan continuïteit van zorg en ondersteuning, benadrukt de 

kamer het belang van afstemming en samenwerking tussen sectoren. Ieder die zorg en 

ondersteuning biedt, moet dit doen vanuit een basishouding die gericht is op samenwerking en 

verbinding. De kamer vraagt om het voorontwerpbesluit aan deze bepalingen te toetsen en waar 

mogelijk samenwerking en verbinding verder te stimuleren. 

De kamer stelt alvast voor om in de regelgeving betreffende het centrum voor herstelverblijf de 

onderlijnde tekst toe te voegen: ‘Bij ontslag van de gebruiker uit het centrum wordt aan de 

gebruiker, de huisarts en andere relevante zorgverleners informatie verleend over de nazorg’ (art. 

14). 

Alle woonzorgactoren hebben de opdracht om buurtgericht te werken. Het is dan ook opvallend 

dat enkel in de bijlage betreffende de gezinszorg specifiek verwezen wordt naar het lokale 

dienstencentrum als verplichte partner om buurtgerichte zorg waar te maken (art. 22). De kamer 

mist wederkerigheid in de regelgeving. De diensten gezinszorg moeten, net zoals de andere 

                                                 
3  SAR WGG (20 december 2018), Visienota Maatschappelijk verantwoorde zorg en ondersteuning, p.11. 
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woonzorgactoren, kunnen samenwerken met een heel aantal partners, waarbij men ook 

buurtgerichte zorg aantoonbaar kan realiseren. 

Verder bepleit de kamer een aanpassing van de regelgeving voor de dienst maatschappelijk werk 

van het ziekenfonds die de doelgroep voor begeleiding rond woningaanpassingen afbakent tot 

‘gebruikers met beperkte sociale vaardigheden’ (art. 4). Dit is een heel ambigue bepaling van de 

doelgroep en wijkt af van het woonzorgdecreet waarin die afbakening niet is opgenomen. 

5 Toegang tot zorg en ondersteuning en inspraak 
van de gebruiker 

Het is voor de kamer belangrijk dat elke hervorming van zorg en ondersteuning ook inzet op meer 

toegankelijkheid voor personen met een zorgbehoefte. 

De kamer blijft in het bijzonder bezorgd om de financiële toegankelijkheid van de woonzorg 

en vindt in het voorontwerpbesluit weinig maatregelen om de betaalbaarheid voor de 

gebruiker te garanderen. Zo is het erg jammer dat een transparantere en maximaal 

geautomatiseerde gebruikersbijdrage voor gezinszorg niet is opgenomen. Bovendien zou de 

financiële toegankelijkheid van de gezinszorg voor de gebruiker beter via de Vlaamse sociale 

bescherming geregeld worden aangezien de kortingen op de gebruikersbijdrage voor zware 

zorgintensiteit, kwetsbare situaties en/of zwaar zorgbehoevenden in de regeling van het OBVR 

ten laste komen van de diensten. Dit kan tot ongewenste neveneffecten leiden. 

Het is nodig dat woonzorgactoren mensen die daar nood aan hebben, toeleiden naar de gepaste 

diensten, waaronder het geïntegreerd breed onthaal. Via deze kanalen kunnen de mogelijkheden 

tot (financiële) ondersteuning onderzocht worden. Ook om te vermijden dat een overeenkomst 

met een voorziening of dienst wordt stopgezet wegens niet-betaling (art. 80 van het stambesluit), 

is dergelijke ondersteuning cruciaal. Vervolgens vraagt de kamer de Vlaamse Regering of zij met 

de bepaling over ingebrekestellingen in het verleden als mogelijk criterium in het opnamebeleid 

een inbreuk pleegt op de financiële toegankelijkheid. Meer duiding bij deze bepaling is 

aangewezen (is dit van toepassing op alle zorgvormen genoemd in het OBVR?, geldt de 

ingebrekestelling uit het verleden alleen als criterium voor ontslag of ook voor opname?, …). 

Tot slot pleit de kamer voor een betere financiële bescherming van kopers van 

assistentiewoningen, die geconfronteerd kunnen worden met een verhoging van de btw van 12% 

naar 21% als de initiatiefnemer in de 15 jaar na de initiële verkoop van de assistentiewoning 

besluit om geen erkenning aan te vragen, vrijwillig de activiteiten stop te zetten of gedwongen 

wordt tot sluiting.  

Verdere precisering van de participatie en het klachtrecht 

Het woonzorgdecreet benoemt inspraak en participatie als algemene werkingsprincipes. De 

vertaling in het voorontwerpbesluit is echter partieel en ongelijk uitgewerkt voor de verschillende 

woonzorgvormen.  

Het was beter geweest om de individuele en collectieve participatie van gebruikers en 

mantelzorgers als werkingsprincipe voor alle woonzorgvoorzieningen expliciet op te 

nemen in het stambesluit, zodat helder is dat elke voorziening en dienst hierin een opdracht 

heeft. Uiteraard zal de concrete invulling van de gebruikersparticipatie op maat moeten gebeuren 

en aangepast zijn aan de zorgvorm en de personen die er gebruik van maken. 
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We vragen om dit maatwerk kansen te geven, op voorwaarde uiteraard dat de gebruiker 

voldoende gehoord wordt en effectief kan participeren. De bepaling dat het woonzorgcentrum 

waarborgt dat bewoners altijd minstens de helft van de aanwezigen uitmaken indien de 

gebruikers- en familieraad samen georganiseerd worden (art. 41 §1 van de bijlage betreffende 

het woonzorgcentrum), vindt de kamer te specifiek. Er moet naar gestreefd worden dat bewoners 

ten minste 50% van de gezamenlijke familie- en gebruikersraad uitmaken, maar dit percentage 

hoeft niet vastgelegd te worden in de regelgeving. 

Voor wat betreft de tevredenheidsbevragingen, verwacht de kamer dat zij voldoende gericht zijn 

op de ervaren kwaliteit van zorg, wonen en leven. Er moeten wetenschappelijk valide 

instrumenten gebruikt worden en de bevraging moet ingebed worden in het kwaliteitsbeleid van 

de voorziening of dienst. 

De kamer vraagt in dit voorontwerpbesluit ook meer aandacht en een goede uitwerking 

van het klachtrecht van de gebruiker. Personen moeten een klacht kunnen neerleggen 

wanneer hun rechten geschaad zijn en de opvolging van de klachten dient zo georganiseerd te 

worden dat klachten een gevolg krijgen en deel uitmaken van het algemene kwaliteitsbeleid van 

de voorziening of dienst.  

Hiervoor moeten de algemene bepalingen betreffende het klachtrecht (in art. 8 §3 van het 

stambesluit) meer gepreciseerd worden. Nu zijn nog veel zaken onduidelijk: wat is de koppeling 

met het algemene kwaliteitsbeleid en hoe wordt er teruggekoppeld naar de gebruiker?, wat is de 

termijn waarop er gereageerd moet worden vanuit de voorziening of dienst?, hoe zal elke 

voorziening of dienst zorgen voor een oplossingsgerichte behandeling van de klachten?  

In de regelgeving betreffende de gezinszorg wordt trouwens gesproken van een ‘terechte’ klacht 

(art. 28). Het is voor de kamer niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt. De kamer vraagt om in 

het hele besluit te spreken over een ‘klacht’ in het algemeen. 

De regelgeving zou moeten bijdragen aan een cultuur waar de meerwaarde van inspraak en 

participatie in alle woonzorgvormen duidelijk is. Het mag niet alleen om administratieve 

verplichtingen gaan. Inspraak en participatie van gebruikers en mantelzorgers kan immers meer 

inzicht geven in de verscheidenheid aan noden en behoeften en hoe ermee om te gaan zodat op 

de zorg- en ondersteuningsnoden van elke persoon een passend antwoord komt. 

Aansluitend wenst de kamer nog aan het OBVR de actieve openbaarheid van bestuur voor de 

inspectieverslagen van de woonzorgcentra toe te voegen. Deze verslagen moeten transparant 

zijn voor gebruikers. Tevens moet de inspectie ook de reactienota van het woonzorgcentrum op 

het inspectieverslag openbaar maken. Dit is eveneens een aandachtspunt voor de andere 

sectoren binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

6 Infrastructuurnormen missen toets aan de 
realiteit en de budgettaire impact 

De infrastructurele voorwaarden van verschillende woonzorgvormen zijn in het voorontwerp-

besluit geactualiseerd en uitgebreid. Een belangrijke toevoeging is de vereiste dat de 

infrastructuur van het centrum voor dagverzorging, de groep van assistentiewoningen en het 

woonzorgcentrum voor bewoners en bezoekers integraal toegankelijk moet zijn. Het is logisch 

dat zoveel mogelijk verschillende mensen vlot gebruik moeten kunnen maken van dit aanbod aan 

zorg en ondersteuning – ook wie minder gezond, sterk en mobiel is. Bovendien begrijpt de kamer 



  
 

 

12 

 
  

dat hiervoor een duidelijk kader nodig is, dat aan de regelgever de nodige handvaten geeft om 

de toegankelijkheid op te leggen en te controleren. 

De kamer vraagt naar zin voor realisme. Het is niet wenselijk dat het regelgevende kader 

nu nog eens verzwaard wordt door toevoeging van de verplichting om zowel bij het ontwerp als 

in de uitvoering rekening te moeten houden met het advies van het Agentschap Toegankelijk 

Vlaanderen, Inter. Het advies van Inter kan inspirerend werken maar wanneer dit in de feite nog 

normen toevoegt aan de reeds uitgebreide infrastructuurnormen, is dit niet wenselijk. 

Daarenboven moet vermeden worden dat de adviesplicht een bijkomende kostendrijver wordt.  

Verder is de kamer van mening dat verschillende van de infrastructuurnormen 

onvoldoende getoetst zijn aan de realiteit en de budgettaire impact. We roepen op tot 

voldoende pragmatiek.  

Ter illustratie (en niet-limitatief) verwijst de kamer ten eerste naar de vereiste van integrale 

toegankelijkheid van het hele gebouw voor een woonzorgcentrum dat slechts een gedeelte 

verbouwt of uitbreidt en hiervoor een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft. Dit is buiten 

proportie. De kamer vraagt een aanpassing van het desbetreffende artikel 54 van de bijlage 

betreffende het woonzorgcentrum, zodat de integrale toegankelijkheid alleen geëist wordt voor 

de specifieke plaatsen die verbouwd of uitgebreid worden. Een tweede voorbeeld van 

infrastructuurvoorwaarden die zeer zwaar zijn en bijkomende investeringen zullen vragen, is het 

voorzien van een vrije draaicirkel met diameter van 1,50 meter in de sanitaire ruimten (Art. 55, 1° 

van de bijlage betreffende het woonzorgcentrum). We vragen een versoepeling voor 

woonzorgcentra die hier tot op heden niet op voorzien moeten zijn. Ten derde zijn ook de 

infrastructuurnormen voor een centrum voor dagopvang onvoldoende afgestemd op het 

realiseren van een kleinschalig genormaliseerd buurtgericht initiatief. 

7 Voorzie tot slot realistische 
overgangstermijnen 

Voor een goede implementatie van het woonzorgdecreet en het voorontwerpbesluit is het van 

belang dat voor alle bepalingen uit dit OBVR werkbare overgangstermijnen bepaald zijn. De 

kamer vraagt de Vlaamse Regering om het voorontwerpbesluit in deze zin nog aan te vullen of 

aan te passen. 

Enkele concrete voorbeelden tonen aan welke de huidige knelpunten zijn: 

 De kamer steunt de geplande samenwerking tussen verschillende aanbieders in de 

woonzorg via een digitaal zorg- en ondersteuningsplan. Zo een digitale gegevensdeling is 

op vandaag transmuraal nog niet uitgewerkt. De datum van inwerkingtreding moet rekening 

houden met de beschikbaarheid van het nieuwe digitale zorg- en ondersteuningsplan en de 

toegang hiertoe voor de verschillende woonzorgvormen. 

 De woonzorgcentra die op 1 januari 2020 erkend zijn, moeten uiterlijk op 31 december 2022 

voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de bijlage betreffende het woonzorgcentrum. 

Deze overgangsperiode is te kort en niet realistisch. 

 Voor groepen van assistentiewoningen die erkend en gebouwd zijn na 1 januari 2013 is geen 

overgangsmaatregel bepaald. Ze worden geacht vanaf 1 december 2022 te voldoen aan de 

norm van integrale toegankelijkheid. Dit zal niet werkbaar zijn in de praktijk, het kan niet de 

bedoeling zijn om in recente gebouwen al grote ingrepen te gaan doen. De kamer vraagt om 
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een overgangstermijn te voorzien, ook tot 2034 (of tot het moment dat er een nieuw gebouw 

opgetrokken wordt). 


