
WERKGEVER overtal overtal overtal
administratief begeleidend leidinggevend
personeel personeel personeel

Onafhankelijke Dienst voor Gezinszorg 0 0 0

Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen 2,52 0 0

Pajottenlands Centrum voor Gezins- en Bejaardenhulp
LEDA

0,51 0 0

Poetsdienst ACW Blankenberge 1,03 0 0
Sociaal Centrum 0 0 0

Socialistische Aktie Blankenberge 0 0 0

Solidariteit voor het Gezin 0 0 0

SOWEL Thuiszorg 1 0 0

Thuisgezondheidszorg Midden-Limburg 0,23 0 0

Thuishulp 8,99 0 0

Thuisverzorging De Eerste Lijn 0,31 0 0

Vlaams Neutraal Ziekenfonds 0 0 0

Wit-Gele Kruis 0 0 3,42

TOTAAL 15,43 1,28 3,42

Brussel, 23 oktober 2003.
De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

A. BYTTEBIER

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[2003/201926]

7 NOVEMBER 2003. — Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit
van 23 december 2002 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering

De Vlaamse Minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

Gelet op het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering, gewijzigd bij de decreten
van 22 december 1999, 8 december 2000, 18 mei 2001 en 20 december 2002;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en
de machtiging, en houdende de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering,
zoals gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse regering van 14 december 2001, 25 oktober 2002, 13 december 2002
en 9 mei 2003;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2003 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 december 2002 houdende de goedkeuring van de handleiding
zorgverzekering, zoals gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 7 juli 2003 en 4 augustus 2003;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 oktober 2003;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de uitbreiding van de zorgverzekering naar alle rusthuisbewoners dringend moet geregeld

worden, waarbij aan de zorgkassen, de residentiële voorzieningen en de burgers zo snel mogelijk rechtszekerheid
moet worden geboden,

Besluit :
Artikel 1. Hoofdstuk VIII van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 december 2002 houdende de

goedkeuring van de handleiding zorgverzekering, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 7 juli 2003, wordt
vervangen door de bijlage I bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2004.

Brussel, 7 november 2003.

A. BYTTEBIER
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Bijlage I bij het ministerieel besluit van 7 november 2003
tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 23 december 2002

houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering

Hoofdstuk VIII. — Vaststelling van het ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen bij de aanvraag voor tenlasteneming

Afdeling I. — Gebruiker of zijn vertegenwoordiger doet een beroep op een verblijfsattest

Alle bewoners van erkende of met erkenning gelijkgestelde residentiële voorzieningen komen voor tenlaste-
nemingen voor residentiële zorg in aanmerking, als zij aan de formele voorwaarden voldoen. Zij worden beschouwd
als lijdend aan een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen op basis van een verblijfsattest.

De gebruiker vraagt zijn verblijfsattest (attest dat bewijst dat de gebruiker in een rusthuis, RVT of psychiatrisch
verzorgingstehuis opgenomen is) aan bij zijn verzekeringsinstelling (ziekenfonds, Kas Geneeskundige Verzorging van
de NMBS, Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) of bij de residentiële voorziening waar hij verblijft.

Het verblijfsattest moet minstens volgende gegevens bevatten :

- naam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer van de gebruiker

- naam van de instantie die het attest heeft afgeleverd

- naam van de residentiële voorziening waar de gebruiker verblijft

- datum van opname in de residentiële voorziening

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger bezorgt het attest aan de zorgkas.

Overgangsmaatregel
Personen die in een erkend of met een erkenning gelijkgesteld rusthuis of rust- en verzorgingstehuis verblijven,

ontvangen tot 31 maart 2004 enkel tenlastenemingen als ze aan de formele voorwaarden voldoen en
- ofwel, over minstens een score B op de schaal voor tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting beschikt hebben

op het moment van hun aanvraag voor of herziening van hun aanvraag voor residentiële zorg;
- ofwel, op of na 1 april 2003 veranderd zijn van zorgvorm van mantel- en thuiszorg naar residentiële zorg.

Afdeling II. — Gebruiker of zijn vertegenwoordiger doet een beroep
op een attest van een indicatiestelling die reeds uitgevoerd is

Er zijn wat de indicatiestelling betreft, twee mogelijkheden :
Volgende scores komen voor de mantel- en thuiszorg in aanmerking :
- minstens de score 35 op de BEL-profielschaal van de gezinszorg;
- minstens de score B op de Katz-schaal in de thuisverpleging;
- minstens de score 15 op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de graad van

zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaarden
en hulp van derden

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 66 % handicap en minstens 7 punten met betrekking tot de
graad van zelfredzaamheid uit hoofde van het kind

- bijkomende kinderbijslag op basis van minstens 18 punten op de medisch-sociale schaal (samengesteld uit
de pijlers P1, P2 en P3)

- minstens de score C op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om tegemoetkoming in een
verzorgingsinrichting

De gebruiker vraagt het attest op basis van de score op de evaluatieschaal tot staving van de aanvraag om
tegemoetkoming in een verzorgingsinrichting aan bij zijn verzekeringsinstelling.

De attesten op basis van de score op de BEL-profielschaal van de gezinszorg vraagt hij aan bij de dienst voor
gezinszorg waarop hij een beroep doet.

Een attest op basis van bijkomende kinderbijslag kan hij aanvragen bij het Ministerie van Sociale Zaken of de
dienst die de kinderbijslag voor de betrokken persoon uitbetaalt.

De attesten op basis van de score op de medisch-sociale schaal die wordt gebruikt voor de evaluatie van de
graad van zelfredzaamheid met het oog op het onderzoek naar het recht op de integratietegemoetkoming, de hulp
aan bejaarden en de hulp aan derden, kan hij aanvragen bij zijn verzekeringsinstelling, als de verzekeringsinstelling
over de score beschikt, of op volgend adres :

Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu :
Bestuur van de Maatschappelijke Integratie
Dienst tegemoetkomingen aan gehandicapten
Zwarte Lievevrouwstraat 3C
1000 Brussel
De attesten moeten minstens volgende gegevens bevatten :
- naam, adres, geboortedatum en rijksregisternummer van de gebruiker bij wie de indicatiestelling afgenomen is
- naam van de instantie die het attest heeft afgeleverd
- naam van de schaal waarop het attest is gebaseerd
- de score (of categorie) op deze schaal
- de datum van afname van deze schaal of de datum van start van de erkenning in het oorspronkelijke stelsel
- de duur van de geldigheid van deze indicatiestelling

In uitzondering hierop geldt een kopie van de beslissing tot integratietegemoetkoming of tot tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden ook als attest.

De gebruiker of zijn vertegenwoordiger bezorgt het attest aan de zorgkas.
Op de dag van de aanvraag voor tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering mag de geldigheidsduur

van bovenvermelde indicatiestelling of van de beslissing in het oorspronkelijke stelsel krachtens de bovenvermelde
indicatiestelling niet verstreken zijn.
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Afdeling III. — Gebruiker of zijn vertegenwoordiger heeft geen attest
De gebruiker of zijn vertegenwoordiger, die geen attest heeft, moet een nieuwe indicatiestelling door een

gemachtigd indicatiesteller laten uitvoeren. Op verzoek van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger stelt de zorgkas
een lijst van alle gemachtigde indicatiestellers uit de regio ter beschikking van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.

Als de gebruiker dit wenst, dan gebeurt de indicatiestelling op de plaats waar de gebruiker verblijft.
De gebruiker wordt door de gemachtigde indicatiesteller geïndiceerd aan de hand van de BEL-profielschaal

van de zorgverzekering. De indicatiesteller vult het hoofdstuk ″Vaststelling van het verminderd zelfzorgvermogen″ in.
De BEL-foto van de gebruiker wordt ingevuld aan de hand van de handleiding BEL. Ze wordt ondertekend door de
persoon die de indicatiestelling uitvoert.

De gebruiker ontvangt de indicatiestelling en bezorgt de indicatiestelling aan de zorgkas.
De gebruiker moet minstens 35 punten scoren op de BEL-profielschaal om beschouwd te worden als lijdend aan

een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgvermogen voor tenlastenemingen voor mantel- en thuiszorg.

UITZONDERINGEN
De vaststelling bij gebruikers die tussen vijf en achttien jaar oud zijn, zal gebeuren aan de hand van een aangepaste

BEL-schaal (BEL-kinderen). De gebruiker moet minstens 10 punten op het blok lichamelijke A.D.L. van de
BEL-profielschaal scoren om beschouwd te worden als lijdend aan een ernstig en langdurig verminderd zelfzorgver-
mogen.

Gebruikers onder de vijf jaar kunnen geen indicatiestelling aan de hand van de BEL-profielschaal van de
zorgverzekering bij hen laten uitvoeren.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 7 november 2003 tot wijziging van de bijlage bij
het ministerieel besluit van 23 december 2002 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering;

Brussel, 7 november 2003
De Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen,

A. BYTTEBIER

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur

[2003/201915]
Welzijnszorg

Bij besluit van de Vlaamse minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen van 19 september 2003 wordt
bepaald :

De erkenning onder nummer CE 1344 van het rusthuis Zonnestraal, Liersesteenweg 52, te 2547 Lint, beheerd door
het O.C.M.W. van 2547 Lint, wordt verlengd met ingang van 1 december 2001 tot en met 30 november 2004 voor
maximaal 58 woongelegenheden.

Er wordt akte genomen van het schrijven van het O.C.M.W. van 2547 Lint van 17 juni 2003 met betrekking tot de
naleving van de geldende brandveiligheidsnormen in de instelling. Het O.C.M.W. is volledig verantwoordelijk voor de
hierin opgenomen verklaringen en dient de administratie halfjaarlijks in te lichten omtrent de vordering van de
werkzaamheden inzake brandveiligheid.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende een verzoek tot schorsing of nietigverklaring worden ingediend
bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 22 september 2003 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 1237 van het rusthuis De Mick, Papestraat 30, te 2930 Brasschaat, beheerd door
de V.Z.W. Heropbeuring, zelfde adres, wordt verlengd met ingang van 1 mei 2003 tot en met 30 april 2013 voor
maximaal 115 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 22 september 2003 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer PE 260 van het rusthuis R.V.T. Maria Boodschap, Broekelei 1, te 2845 Niel, beheerd
door de V.Z.W. R.V.T. Maria Boodschap, zelfde adres, wordt verlengd met ingang van 1 oktober 2003 tot en met
30 september 2013 voor maximaal 132 woongelegenheden.

Tegen dit besluit kan door elke belanghebbende met een aangetekende brief een vordering tot schorsing en/of een
beroep tot nietigverklaring worden ingediend bij de Raad van State binnen de zestig dagen na kennisgeving van deze
beslissing.

Bij besluit van de directeur-generaal van de administratie Gezin en Maatschappelijk Welzijn, namens de Vlaamse
minister bevoegd voor de bijstand aan personen, van 22 september 2003 wordt bepaald :

De erkenning onder nummer CE 2264 van het serviceflatgebouw Residentie Mastbos, Maststraat 2 te 2910 Essen,
beheerd door het O.C.M.W., Kerkeneind 1, te 2910 Essen, wordt verlengd met ingang van 1 januari 2004 tot en met
31 december 2013 voor maximaal 20 wooneenheden.
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