
8° een stappenplan waarin omschreven staat hoe het dagverzorgingscentrum aan de erkenningsvoorwaarden,
zoals bepaald in hoofdstuk II, afdeling 1, van dit besluit, zal voldoen;

9° een nota waarin de aanvrager al of niet verzoekt de erkenningsprocedure te schorsen zoals bepaald in artikel 11,
§ 1 van dit besluit, en desgevallend motiveert waarom hij de procedure wenst te schorsen;

10° indien de aanvragen niet verzoekt de erkenningsprocedure te schorsen :
a) een plan met de inplanting van de lokalen, evenals hun afmetingen en bestemming;
b) een lijst van het personeel met vermelding van hun kwalificaties en hun wekelijkse arbeidsduur;
c) het kwaliteitshandboek en de kwaliteitsplanning.

Afdeling 4. — Subsidiëring
Art. 7. De dagverzorgingscentra die een gemiddelde bezettingsgraad realiseren van minimum 10, komen in

aanmerking voor een subsidie-enveloppe van 1.000.000 fr. per jaar. De gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal
gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar gedeeld door 250.

De dagverzorgingscentra die een gemiddelde bezettingsgraad hebben van minder dan 10 maar van minimum 7,
kunnen evenredig aan de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad een subsidie-enveloppe ontvangen van 900.000 fr.,
800.000 fr. of 700.000 fr. naargelang ze een gemiddelde bezettingsgraad hebben van minstens 9, 8 of 7.

Art. 8. Ongeacht de gerealiseerde gemiddelde bezettingsgraad kunnen de dagverzorgingscentra gedurende de
eerste drie jaar dat ze in aanmerking komen voor subsidiëring, een subsidie-enveloppe van 1.000.000 fr. ontvangen.
Voor de berekening van de termijn van deze eerste drie jaar, komen ook de jaren in aanmerking tijdens dewelke
dagverzorgingscentra, die op datum van de inwerkingtreding van dit besluit subsidiabel zijn, reeds subsidies
ontvangen hebben.

Art. 9. Het prioriteitenschema voor de dagverzorgingscentra houdt minstens rekening met :
1° de datum van het erkenningsbesluit;
2° de geografische spreiding van de dagverzorgingscentra;
3° de mate waarin het dagverzorgingscentrum in de periode voorafgaand aan de datum van het indienen van de

ontvankelijke erkenningsaanvraag reeds actief was als dagverzorgingscentrum.

Afdeling 5. — Overgangsbepalingen
Art. 10. De voorzieningen die op datum van de inwerkingtreding van dit besluit als dagverzorgingscentrum

erkend zijn krachtens de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden, gecoördineerd op 18 december 1991, worden
geacht als dagverzorgingscentrum erkend te zijn conform de bepalingen van dit besluit. Zij behouden hun erkenning
mits zij tegen 31 december 1999 voldoen aan de erkenningsvoorwaarden die in dit besluit zijn bepaald voor de
dagverzorgingscentra. Zij worden gesubsidieerd conform de bepalingen van dit besluit.

Art. 11. De dagverzorgingscentra waarvoor een voorafgaande vergunning werd afgeleverd krachtens de in
artikel 10 genoemde decreten, worden voor de duur van die vergunning geacht te voldoen aan de programmatie voor
de dagverzorgingscentra.

Art. 12. De aanvragen voor een voorafgaande vergunning voor een dagverzorgingscentrum en de erkennings-
aanvragen voor een dagverzorgingscentrum, waarop op datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen
beslissing werd genomen, worden verder behandeld krachtens de in artikel 11 genoemde decreten.

Art. 13. In afwijking van artikel 6, 10°, c), dienen een kwaliteitshandboek en kwaliteitsplanning pas vanaf
1 januari 2003 te worden ingediend.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.

Brussel, 18 december 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

Bijlage V
Centra voor kortverblijf

Afdeling 1. — Programmatie
Artikel 1. De programmatie voor de centra voor kortverblijf bestaat enerzijds uit programmacijfers voor

woongelegenheden in centra voor kortverblijf en anderzijds uit evaluatiecriteria, met dien verstande dat elk centrum
voor kortverblijf minstens drie en ten hoogste tien woongelegenheden moet hebben.

Art. 2. De programmacijfers voor de woongelegenheden in de centra voor kortverblijf in het Nederlandse
taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad worden, op basis van de leeftijd van de inwoners, als volgt
vastgesteld :

1° 0,2 woongelegenheden per 3.000 inwoners van de leeftijdsgroep van 18 tot en met 64 jaar;
2° 1 woongelegenheid per 3.000 inwoners van de leeftijdsgroep van 65 tot en met 69 jaar;
3° 5 woongelegenheden per 3.000 inwoners van de leeftijdsgroep van 70 tot en met 79 jaar;
4° 10 woongelegenheden per 3.000 inwoners van de leeftijdsgroep van 80 tot en met 89 jaar;
5° 25 woongelegenheden per 3.000 inwoners van de leeftijdsgroep vanaf 90 jaar.
Voor de toepassing van de programmacijfers wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar,

volgend op het jaar van het indienen van de erkenningsaanvraag.
De bevolkingsprojectie, bedoeld in het derde lid, wordt door de minister vastgelegd en dient minstens aan

volgende voorwaarden te voldoen :
1° ze is per afzonderlijk kalenderjaar opgesteld;
2° ze is specifiek voor het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad berekend;
3° ze is regionaal gedifferentieerd tot op het niveau van de gemeenten binnen het Nederlandse taalgebied.
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Art. 3. De evaluatiecriteria voor de centra voor kortverblijf worden door de minister vastgelegd. Hij houdt daarbij
minstens rekening met :

1° de verhouding voor de gemeente in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer, en anderzijds het totale aantal
van de erkende woongelegenheden in centra voor kortverblijf plus het totale aantal van de woongelegenheden in
centra voor kortverblijf waarvoor een ontvankelijke en nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag ingediend is en
waarvan de aangevraagde woongelegenheden voldoen aan de programmatie;

2° het aantal woongelegenheden in het centrum voor kortverblijf en het aantal centra voor kortverblijf per
inplantingsplaats;

3° indien een aanvraag tot capaciteitsuitbreiding van een al bestaand centrum voor kortverblijf wordt ingediend :
de gemiddelde bezettingsgraad van de al erkende capaciteit;

4° de datum van indienen van de ontvankelijke erkenningsaanvraag;
5° de geografische spreiding van de centra voor kortverblijf en van de woongelegenheden in de centra voor

kortverblijf;
6° het toekomstige profiel van de gebruikers van het centrum voor kortverblijf waarvoor een erkenning wordt

aangevraagd;
7° de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen.

Afdeling 2. — Specifieke erkenningsvoorwaarden
Art. 4. Onverminderd de toepassing van artikel 12 en 13 van het decreet, zijn op de centra voor kortverblijf

volgende specifieke erkenningsvoorwaarden van toepassing :
A. Voorwaarden met betrekking tot de capaciteit en de functionele band met een rusthuis
1° een centrum voor kortverblijf wordt uitgebaat door een initiatiefnemer die in het bezit is van een erkenning voor

een rusthuis;
2° de gebouwen van het rusthuis en het centrum voor kortverblijf dienen functioneel en bouwkundig één geheel

te vormen;
3° indien een initiatiefnemer voor een aantal woongelegenheden een erkenning krijgt als centrum voor kortverblijf,

en indien die initiatiefnemer hiervoor een aantal rusthuiskamers gebruikt waardoor de reële rusthuiscapaciteit daalt,
dan wordt de erkende capaciteit van het rusthuis teruggebracht tot het werkelijk nog ter beschikking zijnde aantal
woongelegenheden;

4° de erkenning als centrum voor kortverblijf vervalt van rechtswege indien het rusthuis waaraan het centrum
verbonden is zijn erkenning als rusthuis verliest;

5° indien het rusthuis, waarbij of waarin het centrum voor kortverblijf ingericht is, gesloten wordt heeft dit de
onmiddellijke sluiting van het centrum voor kortverblijf tot gevolg.

B. Voorwaarden betreffende de hulp- en dienstverlening
1° bij de eerste opname moet het centrum voor kortverblijf beschikken over een verslag van een maatschappelijk

werker verbonden aan het centrum voor kortverblijf, aan een openbaar bestuur of een erkende welzijnsvoorziening.
Daaruit moet blijken dat na met de gebruiker de verschillende mogelijkheden van hulpverlening te hebben onderzocht
en besproken, de gebruiker beslist voor de tijdelijke opname in het betreffende centrum voor kortverblijf.

Bij een dringende opname moet het centrum voor kortverblijf uiterlijk acht dagen na de eerste verblijfsdag
beschikken over het verslag. In dit geval wordt in het verslag aangetoond dat de opname in het centrum voor
kortverblijf verantwoord was.

Wanneer tussen een nieuwe verblijfsdag en het laatste verblijf in het centrum meer dan 12 maanden zijn verlopen,
moet een nieuw verslag opgemaakt worden en ter beschikking zijn.

Bij opname van een gebruiker die de leeftijd van 60 jaar nog niet bereikt heeft, dient in het verslag aangetoond te
worden dat er in de woonomgeving van de gebruiker geen andere voorzieningen beschikbaar waren die de zorgvraag
gepast konden beantwoorden;

2° in het centrum voor kortverblijf verblijven gebruikers die geen intensieve medische behandeling en toezicht
nodig hebben, maar wel behoefte aan (re-)activering, verpleging, verzorging, toezicht en/of begeleiding in de
activiteiten van het dagelijkse leven;

3° de gebruikers mogen maximaal zestig opeenvolgende dagen en, beschouwd over de periode van één jaar, in
totaal maximaal negentig dagen in kortverblijf opgenomen worden, al dan niet in hetzelfde centrum voor kortverblijf.

Een afwijking op deze maximale verblijfsduur is enkel mogelijk mits een verslag van een maatschappelijk werker,
verbonden aan het centrum voor kortverblijf, aan een openbaar bestuur of een erkende welzijnsvoorziening, waarin
gemotiveerd wordt waarom de maximale duur overschreden werd. Dit verslag moet uiterlijk de laatste dag van de
voornoemde maximale verblijfsduur ter beschikking zijn in het centrum voor kortverblijf;

4° indien het centrum voor kortverblijf een aanvraag krijgt voor opname van een gebruiker in het centrum voor
kortverblijf, maar door gebrek aan vrije kamers deze aanvraag niet kan beantwoorden, dan dient het centrum voor
kortverblijf de gebruiker toe te leiden naar andere centra voor kortverblijf uit de regio. De minister kan de nadere regels
betreffende deze toeleiding bepalen. Op zijn minst moet het centrum voor kortverblijf de gebruiker een lijst meegeven
met alle erkende centra voor kortverblijf uit de regio;

5° elk centrum voor kortverblijf is verplicht een reglement van orde op te stellen waarin onder meer volgende
punten moeten worden vermeld :

a) het juridisch statuut en de aard van de voorziening;
b) de gebruikers voor wie het centrum voor kortverblijf bestemd is;
c) de verblijfsvoorwaarden;
d) de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het beëindigen van de overeenkomst, bedoeld in punt 9°;
e) de gestructureerde wijze waarop de gebruikers en hun vertrouwenspersonen suggesties en bemerkingen kunnen

indienen en de wijze waarop die suggesties en bemerkingen worden behandeld;
f) de wederzijdse rechten en plichten van de gebruikers en van het centrum voor kortverblijf;
6° de bepalingen van het reglement van orde en elke latere wijziging ervan zijn onderworpen aan de goedkeuring

van de minister;
7° de verblijfs- en ontslagcriteria mogen geen betrekking hebben op :
a) de ideologische, filosofische en godsdienstige overtuiging van de gebruiker;
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b) het lidmaatschap van de gebruiker bij een organisatie of groepering;
c) het al of niet een beroep doen door de gebruiker op andere hulp- en dienstverlenings-vormen;
d) de financiële draagkracht van de gebruiker, tenzij dit zou inhouden dat het centrum zich prioritair richt naar

gebruikers met een verhoogd risico op verminderde welzijnskansen.
8° behalve in geval van dringende opname moet het reglement van orde bij de eerste opname aan de gebruiker

en/of aan een vertrouwenspersoon worden overhandigd, die tekent voor ontvangst en akkoord.
Elke wijziging van dit reglement moet aan de gebruiker of in voorkomend geval aan een vertrouwenspersoon

worden overhandigd, die tekent voor ontvangst en akkoord;
9° het centrum voor kortverblijf verbindt er zich toe niemand uit te sluiten tenzij om reden van overmacht of om

een reden en volgens de procedure, vermeld in het reglement van orde. Zorgbehoevendheid kan geen reden zijn tot
weigering van verblijf in het centrum, behalve wanneer het personen betreft die :

a) wegens hun gedragingen zwaar storend zijn voor de andere gebruikers of voor het centrum voor kortverblijf
zelf;

b) die niet voldoen aan de bepalingen van punt 2°;
c) die niet ressorteren onder de beschreven doelgroep zoals vermeld in punt 5°, b;
Indien de lichamelijke of geestelijke gezondheidstoestand van de gebruiker zodanig is dat het verblijf in het

centrum voor kortverblijf niet langer meer mogelijk is, verbindt het centrum zich ertoe, in overleg met de gebruiker en
met de natuurlijke of rechtspersonen die voor het verblijf instaan, te zorgen voor een passende oplossing;

10° in zijn werking dient het centrum voor kortverblijf uit te gaan van het principe dat aan de personen die er
verblijven de grootst mogelijke vrijheid verleend moet worden.

Aan elke gebruiker moet gedurende zijn verblijf een volledige filosofische, godsdienstige en politieke vrijheid
gewaarborgd worden. De vrijheid van keuze van geneesheer moet worden verzekerd. Het staat de gebruiker vrij
bezoek te ontvangen;

11° de gebruiker mag in geen geval het beheer van zijn geld en /of goederen of het bewaren ervan toevertrouwen
aan het centrum voor kortverblijf, noch aan een beheerder, noch aan de dagelijks verantwoordelijke of een personeelslid
van het centrum voor kortverblijf of het rusthuis waarbij of waarin het centrum ingericht is;

12° bij elke opname wordt tussen het centrum voor kortverblijf en de gebruiker of, in voorkomend geval, een
vertrouwenspersoon aanwezen door de gebruiker en niet behorend tot het centrum voor kortverblijf, een schriftelijke
overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst wordt uiterlijk de dag van de opname afgesloten en vermeldt onder meer :

a) de natuurlijke of rechtspersonen die voor de betaling instaan en de wijze waarop de betaling zal gebeuren;
b) de aan de gebruiker aangeboden kamer;
c) de dagprijs. Deze bevat alle kosten voor het verblijf en de aangeboden dienstverlening, behalve de diensten en

leveringen waarvoor in de overeenkomst uitdrukkelijk een extra vergoeding wordt voorzien;
d) de diensten en leveringen die aanleiding geven tot extra vergoeding;
e) de verblijfs- en ontslagcriteria;
f) de voorziene ontslagdatum;
g) desgevallens de annulatieregeling;
13° uiterlijk bij de opname wordt aan de gebruiker of zijn vertrouwenspersoon een afschrift van de overeenkomst

en een reglement van orde overgemaakt;
14° indien er bij het opmaken van de opnameovereenkomst een annulatieregeling bepaald werd waarbij een door

de gebruiker te betalen voorschot vastgelegd werd, dan mag dit voorschot hoogstens éénmaal de dagprijs bedragen;
15° van elke gebruiker worden, met respect voor de persoonlijke levenssfeer, de volgende gegevens bijgehouden :
a) de volledige identiteit (naam, geboorteplaats en -datum, burgerlijke staat, nationaliteit);
b) in voorkomend geval, naam, adres en telefoonnummer van de behandelend geneesheer;
c) naam, adres en eventueel telefoonnummer van de personen die in geval van nood dienen te worden verwittigd;
d) in voorkomend geval, naam, adres en eventueel telefoonnummer van de vertrouwenspersoon;
e) de data van verblijf in het centrum voor kortverblijf;
16° de voeding moet voldoen aan de ter zake geldende regelgeving voor de rusthuizen;
17° het centrum voor kortverblijf dient inzake hygiëne en inzake de te verstrekken hulp- en dienstverlening te

voldoen aan de ter zake geldende regelgeving voor de rusthuizen;
18° activering, ondersteuning en revalidatie, animatie en creatieve ontspanning en psycho-sociale ondersteuning

moeten worden aangeboden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de specifieke situatie van de gebruikers
van het centrum voor kortverblijf, die er voor een beperkte periode verblijven;

19° bij ontslag van de gebruiker uit het centrum voor kortverblijf dient het centrum de nodige maatregelen te
nemen opdat de gebruiker met voldoende begeleiding en met de nodige afspraken over de zorgafstemming naar zijn
thuismilieu kan terugkeren.

C. Voorwaarden betreffende het personeel
1° de centra voor kortverblijf moeten wat betreft het aantal en de kwalificatie en de bijscholing van de personen,

werkzaam in het centrum, voldoen aan de ter zake geldende normen voor de rusthuizen;
2° onverminderd het bepaalde in punt 1°, dienen de personeelsbestanden van het centrum voor kortverblijf en van

het rusthuis waarin of waarbij het centrum voor kortverblijf ingericht wordt, geglobaliseerd te worden. Het
gezamenlijke personeelsbestand van het centrum voor kortverblijf en het rusthuis moet voldoen aan dezelfde vereisten
als de vereisten die van kracht zijn voor een rusthuis dat een capaciteit heeft die minstens gelijk is aan de gezamenlijke
capaciteit van het rusthuis en het centrum voor kortverblijf;

3° onverminderd het bepaalde in de punten 1° en 2°, is de dagelijks verantwoordelijke van het rusthuis, waarin of
waarbij het centrum voor kortverblijf ingericht is, van rechtswege de dagelijks verantwoordelijke van het centrum voor
kortverblijf.

D. Voorwaarden betreffende de werking en de inspraak van de gebruikers
1° de gebruikers en hun vertrouwenspersonen moeten de mogelijkheid hebben om hun suggesties, bemerkingen

of klachten mee te delen aan de verantwoordelijke van het centrum voor kortverblijf;
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2° na elke periode van verblijf of, ingeval van een verblijf van meer dan 30 dagen, na elke maand wordt voor iedere
gebruiker een rekening opgemaakt waarop duidelijk de volgende gegevens zijn vermeld :

a) de identiteit van de gebruiker;
b) het aantal dagen van verblijf;
c) de begin- en einddatum van het verblijf;
d) de gevraagde dagprijs;
e) de gedetailleerde opgave van al de boven de dagprijs in rekening gebrachte extra vergoed-ingen (aard, aantal

en bedrag van deze extra kosten);
f) het totale verschuldigde nettobedrag.
Een exemplaar van die rekening wordt overhandigd aan elke natuurlijke of rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk

voor de betaling instaat;
3° het centrum voor kortverblijf staat in voor de gecoördineerde, systematische, kwantitatieve registratie van zijn

werking, evenals van de gebruikers, hun normale leef- en woonsituatie, hun mantelzorgers, de aard van de zorgvraag,
de geboden hulpverlening en het effect van de hulpverlening.

Van de gebruikers dienen, met respect voor de persoonlijke levenssfeer, minstens de identiteit, de verblijfsduur, de
reden van opname en ontslag, en het zorgprofiel te worden geregistreerd.

Deze gegevens dienen gedurende minstens drie jaar in het centrum bewaard te blijven;
4° een centrum voor kortverblijf bezorgt jaarlijks voor 1 mei aan de administratie :
a) het jaarverslag van het voorbije werkjaar;
b) de jaarplanning voor het lopende werkjaar;
5° het jaarverslag bevat de registratiegegevens betreffende de activiteiten van het voorbije werkjaar, zowel naar

aard, intensiteit en bereikte doelgroep. Het jaarverslag bevat een berekening van de gemiddelde bezetting en in
voorkomend geval ook alle andere door de minister bepaalde gegevens.

6° in de jaarplanning omschrijft het centrum voor kortverblijf de wijze waarop het in het lopende jaar de
opdrachten en werkzaamheden wenst te realiseren.

De jaarplanning bevat :
a) de beoogde doelstellingen van het aanbod van hulp- en dienstverlening met het oog op de noden van de

gebruikers;
b) de doelgroep en het aantal gebruikers die men wenst te bereiken;
c) de in te zetten middelen;
d) de wijze waarop de middelen zullen worden ingezet.
De minister kan nadere regels bepalen over het jaarverslag en de jaarplanning.
E Voorwaarden betreffende het gebouw en de veiligheid
1° het centrum voor kortverbijf moet inzake veiligheid voldoen aan de ter zake geldende regelgeving voor de

rusthuizen;
2° het gebouw van het centrum voor kortverblijf moet voldoen aan de ter zake geldende regelgeving voor de

rusthuizen;
3° de kamers in het centrum voor kortverblijf dienen bij leegstand steeds dermate ingericht en uitgerust te zijn dat

deze op elk moment kunnen in gebruik genomen worden;
4° tenzij ingeval van opname van een echtpaar of van twee personen die uitdrukkelijk vragen om in een

tweepersoonskamer opgenomen te worden, dient de kamer die de persoon in kortverblijf toegewezen krijgt een
eenpersoonskamer te zijn.

Art. 5. De minister kan nadere regels betreffende de erkenningsvoorwaarden bepalen.

Afdeling 3. — Gegevens vermeld in en stukken gevoegd bij het beleidsplan
Art. 6. Het in artikel 6, 2° van dit besluit bedoelde beleidsplan vermeldt volgende gegevens en is aangevuld met

volgende stukken :
1° de volledige identiteit van de aanvrager;
2° als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van een openbaar bestuur : de statuten van de

initiatiefnemer en de eventuele wijzigingen ervan, alsook de rechtsgeldige beslissingen om een centrum voor
kortverblijf met een bepaalde capaciteit uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de erkenningsaanvraag in
te sturen;

3° als de initiatiefnemer een openbaar bestuur is : de rechtsgeldige beslissingen om een centrum voor kortverblijf
met een bepaalde capaciteit uit te baten of de capaciteit ervan te wijzigen en om de erkenningsaanvraag in te sturen;

4° een stappenplan waarin omschreven wordt hoe het centrum voor kortverblijf aan de erkenningsvoorwaarden,
zoals bepaald in hoofdstuk II, afdeling 1 van dit besluit, zal voldoen;

5° een toelichting waarom de aanvrager een centrum voor kortverblijf wenst uit te baten;
6° de naam en het adres van het rusthuis of het geplande rusthuis waar de initiatiefnemer het centrum voor

kortverblijf wil inrichten;
7° het gewenste aantal woongelegenheden van het centrum voor kortverblijf of de gewenste wijziging ervan;
8° een nota waarin uitgelegd wordt of het gewenste aantal woongelegenheden al of niet bovenop het aantal

erkende rusthuiswoongelegenheden aangevraagd wordt;
9° een nota waarin uitgelegd wordt of het centrum voor kortverblijf al of niet gerealiseerd zal worden binnen de

reeds bestaande lokalen van het rusthuis;
10° een document waarin de aanvrager al dan niet verzoekt de erkenningsprocedure te schorsen, zoals bepaald in

artikel 11, § 1 van dit besluit;
11° het bewijs dat het rusthuis erkend of voorlopig erkend is, of het bewijs dat de initiatiefnemer beschikt over een

voorafgaande vergunning voor het rusthuis, of een verklaring dat gelijktijdig met de aanvraag voor de erkenning van
het centrum voor kortverblijf een aanvraag werd ingediend bij de administratie voor het verkrijgen van een
voorafgaande vergunning voor een rusthuis;
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12° de omschrijving van de inplantingsplaats en het bewijs dat de aanvrager er een centrum voor kortverblijf kan
bouwen of er de nodige lokale kan gebruiken;

13°als de aanvrager niet verzoekt tot een schorsing van de erkenningsprocedure :
a) een plan met de inplanting van de lokalen, evenals hun afmetingen en hun bestemming,
b) een lijst van de personeelsleden met vermelding van hun kwalificaties en hun wekelijkse arbeidsduur;
c) een attest inzake brandveiligheid (koninklijk besluit van 17 maart 1974);
d) het kwaliteitshandboek en kwaliteitsplanning.

Afdeling 4. — Subsidiëring
Art. 7. De subsidiëring van een centrum voor kortverblijf is het produkt van het aantal woongelegenheden,

vermenigvuldigd met de basistoelage van 75.000 fr., en vermenigvuldigd met een percentage afhankelijk van de
gemiddelde bezetting. Dit percentage wordt bepaald als volgt :

1° gemiddelde bezetting meer dan 75 % : 100 %;
2° gemiddelde bezetting van meer dan 50 tot en met 75 % : 75 %;
3° gemiddelde bezetting van meer dan 25 tot en met 50 % : 50 %.
De gemiddelde bezettingsgraad is het totaal aantal gefactureerde aanwezigheidsdagen per kalenderjaar, gedeeld

door 365 en gedeeld door het aantal woongelegenheden. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de
aanwezigheidsdagen van gebruikers die na hun opname in het centrum voor kortverblijf zonder tussenperiode
opgenomen worden in het rusthuis waarin of waarbij het centrum voor kortverblijf ingericht is. Evenmin wordt
rekening gehouden met het aantal aanwezigheidsdagen dat uitstijgt boven de maximale verblijfsduren zoals
omschreven in artikel 4, B, 3°.

In afwijking van het eerste lid kan aan de centra voor kortverblijf de eerste drie jaar dat ze in aanmerking komen
voor subsidiëring, een forfaitaire basissubsidie van 75.000 fr. per woongelegenheid toegekend worden, ongeacht de
gemiddelde bezettingsgraad.

Art. 8. Het prioriteitenschema voor de centra voor kortverblijf houdt minstens rekening met :
1° de datum van het erkenningsbesluit;
2° de geografische spreiding van de centra voor kortverblijf;
3° de mate waarin het centrum voor kortverblijf in de periode, voorafgaand aan de datum van het indienen van

de ontvankelijke erkenningsaanvraag, reeds actief was als centrum voor kortverblijf.

Afdeling 5. — Overgangsbepalingen
Art. 9. De voorzieningen die voldoen aan de programmatie, en die kunnen aantonen dat ze op datum van

inwerkingtreding van dit besluit gedurende minstens één jaar als centrum voor kortverblijf werkzaam zijn kunnen,
indien ze uiterlijk op 31 maart 1999 per aangetekende zending bij de administratie een aanvraag hebben ingediend om
als centrum voor kortverblijf te worden erkend, vanaf de datum van verzending van hun erkenningsaanvraag worden
erkend en gesubsidieerd overeenkomstig de bepalingen van dit besluit. Artikel 13, § 1, tweede lid, van dit besluit, is
niet van toepassing voor de subsidiëring van deze voorzieningen. In geval van erkenning kan hen een
subsidie-enveloppe voor het volledige jaar 1999 worden toegekend.

Art. 10. In afwijking van artikel 6, 13°, d) dienen een kwaliteitshandboek en kwaliteitsplanning pas vanaf
1 januari 2003 te worden ingediend.

Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1998 houdende de
erkenning en de subsidiëring van verenigingen en welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg.

Brussel, 18 december 1998.

De minister-president van de Vlaamse regering,
L. VAN DEN BRANDE

De Vlaamse minister van Cultuur, Gezin en Welzijn,
L. MARTENS

Bijlage VI
Diensten voor oppashulp

Afdeling 1. — Definities
Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder :
1° oppashulp : de hulp en bijstand die bestaat uit het bieden van gezelschap en toezicht aan de gebruiker en dit

bij afwezigheid van mantelzorg of met het oog op een tijdelijke vervanging van de mantelzorg;
2° gezelschap : het in het bijzijn van een gebruiker vertoeven en hem vergezellen in de activiteiten van het

dagelijkse leven;
3° toezicht : het met aandacht aanwezig zijn in de onmiddellijke nabijheid van de gebruiker en oplettend zijn voor

zijn eventuele noden, en, daar waar nodig, dringend hulp en bijstand verlenen of professionele zorg of mantelzorg
inroepen;

4° coördinatie : werkzaamheid die tot doel heeft de vraag naar oppashulp door te verwijzen naar het aanbod van
oppashulp, en omgekeerd.

Afdeling 2. — Programmatie
Art. 2. Het programma voor de diensten voor oppashulp bestaat enerzijds uit programmacijfers en anderzijds uit

evaluatiecriteria.
Art. 3. Het maximale aantal te erkennen diensten voor oppashulp wordt bepaald op 1 per 100.000 inwoners per

provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. De minister bepaalt op basis van de bevolkingscijfers per
provincie en voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad het aantal regio’s dat in aanmerking komt voor het
programmacijfer van de diensten voor oppashulp. De minister bepaalt per regio het maximale aantal te erkennen
diensten voor oppashulp.

Voor de toepassing van de programmacijfer wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar,
volgende op het jaar van het indienen van de erkenningsaanvraag.
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Annexe V
Centres de court séjour

Section 1e. — Programmation
Article 1er. La programmation des centres de court séjour est constituée d’une part de chiffres de programmation

pour unités de logement dans les centres de court séjour et d’autre par de critères d’évaluation, étant entendu que le
centre de court séjour compte au moins trois et au plus dix unités de logement.

Art. 2. Les chiffres de programmation pour les unités de logement dans les centres de court séjour dans la région
de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale, sur la base de l’âge des habitants, sont fixés comme
suit :

1° 0,2 unité de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d’âge de 18 à 64 ans inclus;
2° 1 unité de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d’âge de 65 à 69 ans inclus;
3° 5 unités de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d’âge de 70 à 79 ans inclus;
4° 10 unités de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d’âge de 80 à 89 ans inclus;
5° 25 unités de logement par 3.000 habitants appartenant au groupe d’âge à partir de 90 ans.
Pour l’application des chiffres de programmation, on se base sur la projection démographique se rapportant à la

cinquième année suivant l’année au cours de laquelle la demande d’agrément a été introduite.
La projection démographique, visée à l’alinéa trois, est fixée par le Ministre et doit respecter au moins les

conditions suivantes :
1° elle est établie pour chaque année calendaire;
2° elle est calculée spécifiquement pour la région de langue néerlandaise et la région bilingue de Bruxelles-Capitale;
3° elle est régionalement différenciée jusqu’au niveau des communes faisant partie de la région de langue

néerlandaise.
Art. 3. Les critères d’évaluation des centres de court séjour sont déterminés par le Ministre, en tenant compte au

moins :
1° du rapport pour la commune en question entre d’une part le chiffre de programmation, et d’autre part le nombre

total d’unités de logement agréés dans les centres de court séjour, majoré du nombre total d’unités de logement dans
les centres de court séjour pour lesquelles une demande d’agrément recevable mais non encore traitée a été introduite
et dont les unités de logement sont en conformité avec la programmation;

2° du nombre d’unités de logement dans le centre de court séjour et du nombre de centres de court séjour par lieu
d’implantation;

3° si une demande d’extension de capacité d’un centre de court séjour déjà existant est introduite : le taux
d’occupation moyen de la capacité déjà agréée;

4° de la date d’introduction de la demande d’agrément recevable;
5° de la répartition géographique des centres de court séjour et des unités de logement dans ces centres;
6° du profil futur des usagers du centre de services local pour lequel un agrément a été demandé;
7° des accords de coopération avec d’autres structures d’aide sociale.

Section 2. — Conditions spécifiques d’agrément
Art. 4. Sans préjudice de l’application des articles 12 et 13 du décret, les conditions d’agrément spécifiques

suivantes sont applicables aux centres de court séjour :A.
Conditions relatives à la capacité et le lien fonctionnel avec une maison de repos
1° un centre de court séjour est exploité par un initiateur qui est titulaire d’un agrément pour une maison de repos;
2° les bâtiments de la maison de repos et le centre de court séjour doivent constituer un tout sur le plan fonctionnel

et architectural;
3° si un initiateur obtient l’agrément en tant que centre de court séjour pour un nombre d’unités de logement et

si l’initiateur affecte à cet effet un nombre de chambres de la maison de repos diminuant de ce fait la capacité réelle de
cette dernière, la capacité agréée de la maison de repos est ramenée au nombre d’unités de logement effectivement
disponibles;

4° l’agrément comme centre de court séjour cesse de plein droit si la maison de repos à laquelle le centre est lié,
perd son agrément comme maison de repos;

5° la fermeture de la maison de repos, auprès ou dans laquelle le centre de court séjour est établi, emporte la
fermeture immédiate du centre de court séjour.

B. Conditions relatives à l’aide et aux services
1° à la première admission, le centre de court séjour doit disposer d’un rapport d’un assistant social lié au centre

de court séjour, à un pouvoir public ou à une structure d’aide sociale agréée. Ce rapport fait apparaı̂tre que l’usager opte
pour une admission temporaire dans le centre de court séjour concerné après que les possibilités d’aide ont été
examinées et analysés en sa présence.

En cas d’admission urgente, le centre de court séjour doit disposer du rapport au plus tard huit jours après le
premier jour de séjour. Dans ce cas, le rapport fait apparaı̂tre que l’admission dans le centre de court séjour était
justifiée.

Lorsqu’il s’est écoulé entre un nouveau jour de séjour et le dernier séjour au centre, plus de 12 mois, un nouveau
rapport doit être établi et mis à disposition.

En cas d’admission d’un usager de moins de 60 ans, le rapport doit démontrer que dans les environs du domicile
de l’usager aucune autre structure n’était disponible susceptible de rencontrer de manière adéquate la demande d’aide.

2° le centre de court séjour héberge des usagers n’ayant pas besoin de traitements médicaux intensifs et de
surveillance mais bien des soins, des soins de (ré-)activation et infirmiers, de la surveillance et de l’assistance dans les
actes journaliers de la vie;

3° les usagers peuvent être admis pour un court séjour dans le même centre de court séjour ou non, au maximum
soixante jours successifs et, sur une période d’un an, au maximum nonante jours.
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Une dérogation à ce séjour maximal n’est autorisée que moyennant un rapport de l’assistant social, attaché au
centre de court séjour, à un pouvoir public ou une structure d’aide sociale agréée, qui motive le dépassement du séjour
maximal. Ce rapport doit être disponible dans le centre de court séjour au plus tard le dernier jour de la durée de séjour
maximale précitée;

4° si le centre de court séjour reçoit une demande d’admission d’un usager dans ce centre, mais qu’elle ne peut pas
y accéder par manque de chambres libres, le centre de court séjour doit renvoyer l’usager à un autre centre de court
séjour de la région. Le Ministre peut arrêter les modalités de ce renvoi. Le centre de court séjour doit au moins remettre
à l’usager une liste reprenant tous les centres de court séjour de la région;

5° chaque centre de court séjour est tenu de rédiger un règlement d’ordre intérieur contenant entre autres les
éléments suivants :

a) le statut juridique et la nature de la structure;
b) les usagers auxquels le centre de court séjour s’adresse;
c) les conditions de séjour;
d) les circonstances susceptibles de donner lieu à la résiliation de la convention;
e) la manière structurée suivant laquelle les usagers et leurs personnes de confiance peuvent introduire des

suggestions et des remarques et le mode de traitement de ces dernières;
f) les droits et obligations mutuels des usagers et du centre de court séjour;
6° les dispositions du règlement d’ordre intérieur et toute modification ultérieure requièrent l’approbation du

Ministre;
7° les critères de séjour et de sortie ne peuvent tenir compte :
a) de la conviction idéologique, philosophique et religieuse de l’usager;
b) de l’appartenance de l’usager à une organisation ou un groupement;
c) du fait que l’usager fasse oui ou non appel à d’autres formes d’aide et de services;
d) des moyens financiers de l’usager, à moins que cela implique que le service s’adresse en priorité aux usagers

courant un plus grand risque d’accès réduit à l’aide sociale;
8° sauf en cas d’admission urgente, le règlement d’ordre intérieur doit être remis à la première admission à l’usager

et/ou une personne de confiance qui signe pour réception et accord.
Toute modification de ce règlement doit être remise à l’usager ou, le cas échéant, à la personne de confiance, qui

signe pour réception et accord.
9° le centre de court séjour s’engage à n’exclure personne à moins pour des raisons de force majeure ou pour une

raison et suivant une procédure prévue par le règlement d’ordre intérieur. La nécessité de soins des usagers ne peut
constituer un motif pour refuser leur séjour au centre, sauf s’il s’agit de personnes :

a) qui, du fait de leur comportement, perturbent considérablement les autres usagers ou le centre de court séjour
lui-même;

b) qui ne satisfont pas aux dispositions de point 2°;
c) qui n’appartiennent pas au groupe cible visé au point 5°, b;
Si l’état de santé physique ou mentale de l’usager est tel que le séjour au centre de court séjour s’avère impossible,

le centre s’engage à chercher une solution adéquate, en concertation avec l’usager et avec les personnes physiques ou
morales qui assurent le séjour;

10° le fonctionnement du centre de court séjour doit partir du principe que les personnes qui y sont admises
doivent jouir de la liberté la plus grande que possible. A chaque usager sera garanti durant son séjour, une complète
liberté philosophique, religieuse et politique. La liberté de choix d’un médecin doit être garantie. L’usager est libre de
recevoir des visiteurs.

11° l’usager ne peut en tout cas confier la gestion de son argent et/ou de ses biens ou leur garde, au centre de court
séjour, au gestionnaire, au responsable journalier ou à un membre du personnel du centre de court séjour ou de la
maison de repos auprès ou dans laquelle le centre est créé;

12° à chaque admission, il est conclu une convention écrite entre le centre de court séjour et l’usager ou, le cas
échéant, une personne de confiance désignée par l’usager et non appartenant au centre de court séjour;

Cette convention est conclue au plus tard le jour de l’admission et contient entre autres :
a) les personnes physiques ou morales assurant le paiement et le mode de paiement;
b) la chambre attribuée à l’usager;
c) le prix de journée. Celui-ci comprend tous les frais du séjour et des services offerts, sauf les services et fournitures

pour lesquels la convention stipule une indemnité supplémentaire;
d) les services et fournitures donnant lieu au paiement d’une indemnité supplémentaire;
e) les critères de séjour et de sortie;
f) la date de sortie prévue;
g) le cas échéant, le régime d’annulation;
13° copie de la convention et un règlement d’ordre intérieur sont remis au plus tard à l’admission, à l’usager ou

à sa personne de confiance;
14° si, à l’établissement de la convention d’admission, un régime d’annulation a été prévu impliquant le paiement

d’une avance par l’usager, celle-ci s’élève au maximum à une fois le prix de journée;
15° les renseignements suivants sur chaque usager sont conservés, dans le respect de sa vie privée :
a) l’identité complète (nom, lieu et date de naissance, état civil, nationalité);
b) le cas échéant, les nom, adresse et numéro de téléphone du médecin traitant;
c) le nom et l’adresse et éventuellement le numéro de téléphone des personnes à avertir en cas d’urgence;
d) le cas échéant, le nom et l’adresse et éventuellement le numéro de téléphone de la personne de confiance;
e) les dates de séjour dans le centre de court séjour;
16° la nourriture doit répondre à la réglementation applicable en la matière aux maisons de repos;
17° le centre de court séjour doit répondre à la réglementation en matière d’hygiène, d’aide et de services à

dispenser qui est applicable aux maisons de repos;
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18° le centre doit proposer de l’activation, du soutien et de la réadaptation fonctionnelle, de l’animation et de la
détente créative et un appui psychosocial. Il y a lieu de tenir compte de la situation spécifique des usagers du centre
de court séjour qui y résident pour une période limitée;

19° à la sortie de l’usager, le centre de court séjour doit prendre les mesures nécessaires pour qu’un
accompagnement suffisant et des accords en matière d’adéquation des soins soient garantis lors du retour de l’usager
dans son milieu de vie.

C. Conditions relatives au personnel
1° pour ce qui concerne le nombre et la qualification et le recyclage des personnes travaillant au centre, les centres

doivent respecter les normes applicables en la matière aux maisons de repos;
2° sans préjudice des dispositions du point 1°, les effectifs du personnel du centre de court séjour et de la maison

de repos dans ou auprès de laquelle le centre de court séjour est créé, doivent être globalisés. L’effectif du personnel
global du centre de court séjour et de la maison de repos doivent répondre aux mêmes exigences que celles applicables
à la maison de repos qui a une capacité au moins égale à la capacité globale de la maison de repos et du centre de court
séjour;

3° sans préjudice des dispositions des points 1° et 2°, le responsable de la gestion journalière de la maison de repos
dans ou auprès de laquelle est créé le centre de court séjour, est de droit le responsable de la gestion journalière du
centre de court séjour.

D. Conditions relatives au fonctionnement et à la participation des usagers
1° les usagers et leurs personnes de confiance doivent avoir la possibilité de communiquer leurs suggestions,

observations ou plaintes au responsable du centre de court séjour;
2° à l’issue de chaque période de séjour ou, à l’issue de chaque mois, en cas d’un séjour de plus de 30 jours, il est

établi un compte pour chaque usager mentionnant clairement les données suivantes :
a) l’identité de l’usager;
b) le nombre de jours de séjour;
c) les dates de début et de fin du séjour;
d) le prix de journée demandé;
e) un relevé détaillé de toutes les indemnités supplémentaires portées en compte en sus du prix de journée (nature,

nombre et montant de ces frais supplémentaires);
f) le montant net global redevable.
Un exemplaire de ce compte est remis à toute personne physique ou morale qui supporte en tout ou en partie le

paiement;
3° le centre de court séjour assure l’enregistrement coordonné, systématique et quantitatif de son fonctionnement

ainsi que des usagers, leur situation de vie et de logement, leurs intervenants de proximité, la nature de la demande
d’aide, l’aide dispensée et les effets de l’aide.

Au moins l’identité, la durée de séjour, le motif d’admission et de sortie et le profil des soins pour chaque usager
doivent être enregistrés dans le respect de sa vie privée.

Ces données doivent être conservées au centre pendant au moins trois ans;
4° un centre de court séjour transmet à l’administration chaque année avant le 1er mai :
a) le rapport annuel de l’exercice écoulé;
b) le planning pour l’exercice en cours;
5° le rapport annuel contient les données d’enregistrement concernant les activités de l’exercice écoulé, ventilés par

nature, intensité et groupe cible atteint. Le rapport annuel contient un calcul de l’occupation moyenne et, le cas échéant,
toute autre donnée que le Ministre fixe.

6° le planning annuel du centre de court séjour décrit comment ce dernier entend réaliser les missions et travaux
pendant l’année en cours;

Le planning annuel comprend :
a) les objectifs visés de l’aide et des services proposés afin de répondre aux besoins des usagers;
b) le groupe cible et le nombre d’usagers que l’on désire atteindre;
c) les ressources à déployer;
d) la manière dont ces ressources seront déployées;
Le Ministre peut établir les modalités relatives au rapport annuel et au planning annuel.
D. Conditions relatives au bâtiment et à la sécurité
1° le centre de court séjour doit respecter la réglementation en matière de sécurité qui s’applique aux maisons de

repos;
2° le bâtiment du centre de court séjour doit respecter la réglementation applicable aux maisons de repos;
3° les chambres inoccupées du centre de court séjour doivent être équipées et aménagées de telle manière qu’elles

puissent être occupées à tout moment;
4° la chambre attribuée à la personne admise en court séjour est une chambre individuelle, à moins qu’il s’agit d’un

couple ou de deux personnes désirant explicitement occuper une chambre pour deux personnes
Art. 5. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives aux conditions d’agrément.

Section 3. — Données à mentionner dans et documents à joindre au plan d’orientation
Art. 6. Dans le plan d’orientation visé à l’article 6, 2° du présent arrêté, les données suivantes sont à mentionner :
1° l’identité complète du demandeur;
2° si l’initiateur est une personne morale autre qu’un pouvoir public : les statuts de l’initiateur et ses éventuelles

modifications, ainsi que les décisions valables pour exploiter un centre de court séjour et d’en modifier la capacité et
pour introduire une demande d’agrément;

3° si l’initiateur est un pouvoir public : les décisions valables pour exploiter un centre de court séjour doté d’une
capacité déterminée ou d’en modifier la capacité et pour introduire une demande d’agrément;

4° un plan des démarches décrivant la manière dont le centre de court séjour entend répondre aux conditions
d’agrément telles que définies au chapitre II, section 1re du présent arrêté;
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5° une note justificative expliquant pourquoi le demandeur désire exploiter un centre de court séjour;
6° le nom et l’adresse de la maison de repos ou de la maison de repos projetée où l’initiateur entend implanter le

centre de court séjour;
7° le nombre souhaité d’unités de logement du centre de court séjour ou sa modification désirée;
8° une note expliquant si le nombre souhaité d’unités de logement est demandé en sus ou non du nombre d’unités

de logement agréées de la maison de repos;
9° une note expliquant si le centre de court séjour sera réalisé oui ou non dans les locaux existants de la maison

de repos;
10° un document dans lequel le demandeur demande oui ou non de suspendre la procédure d’agrément, tel que

prévu à l’article 11, § 1er du présent arrêté;
11° la preuve que la maison de repos est agréée ou détient un agrément temporaire ou la preuve que l’initiateur

est titulaire d’une autorisation préalable pour la maison de repos ou une déclaration qu’une demande a été présentée
simultanément avec la demande d’agrément du centre de court séjour, à l’administration pour l’obtention d’une
autorisation préalable pour une maison de repos;

12° la description du lieu d’implantation et la preuve comme quoi le demandeur peut y construire un centre de
court séjour ou y occuper les locaux nécessaires;

13° si le demandeur déclare ne pas vouloir procéder à la suspension de la procédure d’agrément :
a) un plan d’implantation des locaux, ainsi que leurs dimensions et leur affectation;
b) une liste du personnel, en spécifiant leurs qualifications et leur durée de travail hebdomadaire;
c) le manuel de qualité et le planning de qualité.

Section 4. — Le subventionnement
Art. 7. Le subventionnement d’un centre de court séjour est le produit du nombre d’unités de logement, multiplié

par la subvention de base de 75.000 F et multiplié par un pourcentage en fonction de l’occupation moyenne. Ce
pourcentage est fixé comme suit :

1° occupation moyenne supérieure à 75 % : 100 %;
2° occupation moyenne supérieure à 50 % jusqu’à 75 % inclus : 75 %;
3° occupation moyenne supérieure à 25 % jusqu’à 50 % inclus : 50 %.
Le taux moyen d’occupation est le nombre global de journées de présence facturées par année calendaire, divisé

par 365 et par le nombre d’unités de logement. Il n’est pas tenu compte des journées de présence des usagers qui, suite
à leur admission dans le centre de court séjour, sont admis sans interruption dans la maison de repos dans ou auprès
de laquelle le centre de court séjour est implanté. N’est également pas pris en compte, le nombre de journées de
présence qui dépasse les durées de séjour maximales, telles que définies à l’article 4, B, 3°.

Par dérogation à l’alinéa premier, il peut être octroyé aux centres de court séjour, au cours des trois premières
années qu’ils sont éligibles aux subventions, une subvention de base forfaitaire de 75.000 F par unité de logement,
indépendamment du taux moyen d’occupation.

Art. 8. Le schéma des priorités du centre de court séjour tient compte au minimum de :
1° la date de l’arrêté d’agrément;
2° la répartition géographique des centres de court séjour;
3° la mesure dans laquelle le centre de court séjour était déjà actif comme centre de court séjour au cours de la

période précédant la date d’introduction de la demande d’agrément recevable.

Section 5. — Dispositions transitoires
Art. 9. Les structures qui sont conformes à la programmation et qui peuvent démontrer qu’à la date d’entrée en

vigueur du présent arrêté, elles étaient déjà actives comme centre de court séjour depuis au moins un an, peuvent être
agréées et subventionnées comme centre de court séjour à partir de la date d’envoi de leur demande d’agrément, si elles
ont présenté par lettre recommandée une demande d’agrément comme centre de court séjour au plus tard le
31 mars 1999. L’article 13, § 1er, alinéa deux, du présent arrêté n’est pas applicable au subventionnement de ces
structures. En cas d’agrément, elles peuvent bénéficier d’une enveloppe subventionnelle pour l’année complète 1999.

Art. 10. Par dérogation à l’article 6, 13°, d), un manuel de qualité et un planning de qualité doivent être présentés
à compter du 1er janvier 2003.

Vu pour être annexé à l’arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1998 portant agrément et
subventionnement des associations et des structures d’aide sociale dans le cadre des soins à domicile.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l’Aide sociale,
L. MARTENS

Annexe VI
Services de garde

Section 1e. — Définitions
Article 1er. Dans la présente annexe, il faut entendre par :
1° garde : l’aide et l’assistance consistant à tenir compagnie à et à surveiller l’usager, et ce, en l’absence de services

de proximité ou dans le but de remplacer temporairement les services de proximité;
2° compagnie : le fait de rester auprès d’un usager et de l’accompagner dans ses activités quotidiennes;
3° surveillance : la présence attentive à proximité immédiate de l’usager, et le fait d’être attentif à ses besoins, et

le cas échéant de lui prêter aide et assistance urgentes ou de solliciter des soins professionnels ou des services de
proximité;
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