
goedgekeurd met toepassing van de regelgeving inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. In
geval van erkenning beantwoordt het centrum uiterlijk twee jaar na de datum van de erkenningsbeslissing aan de
erkenningsvoorwaarden, vermeld in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in dit besluit, met uitzondering van de
voorwaarden voor de infrastructuur.

Art. 12. In afwijking van artikel 5, B, 1°, mag een lokaal dienstencentrum dat op de datum van inwerkingtreding
van dit besluit erkend is, verder geleid worden door de centrumleider die op de voormelde datum met de leiding van
het dienstencentrum was belast, ook al beschikt die persoon niet over een diploma van master of bachelor.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van
gebruikers en mantelzorgers.

Brussel, 24 juli 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

Bijlage VII. — Regionale dienstencentra

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder :

1° partner : een thuiszorgvoorziening, ouderenvoorziening, vereniging of andere organisatie met wie een
afspraak gemaakt wordt of een overeenkomst gesloten wordt voor de organisatie van een activiteit;

2° zorgverstrekker : een in de eerstelijnsgezondheidszorg werkzame apotheker, arts, diëtist, kinesist, logopedist,
tandarts, verpleegkundige, vroedvrouw of beroepsbeoefenaar van een andere discipline die de Vlaamse
Regering heeft bepaald, met uitzondering van de arts-specialist en met inbegrip van feitelijke of juridische
entiteiten die hen groeperen in mono- of multidisciplinair verband;

3° zorgaanbieder : een zorgverstrekker, alsook een organisatie, dienst of persoon die professionele zorg of
diensten verleent aan gebruikers en die daardoor de eerstelijnsgezondheidszorg vergemakkelijkt, mogelijk
maakt of ondersteunt, met uitzondering van de organisatie, dienst of persoon met een meer gespecialiseerd
zorgaanbod;

4° samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg, afgekort SEL : een samenwerkingsverband als vermeld
in artikel 2, 11°, van het decreet van 3 maart 2004 betreffende de eerstelijnsgezondheidszorg en de
samenwerking tussen de zorgaanbieders.

HOOFDSTUK II. — Programmatie

Art. 2. Het programma voor de regionale dienstencentra bestaat uit programmacijfers en evaluatiecriteria.

Art. 3. Het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra 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 regionale dienstencentra, en, per
regio, het maximale aantal te erkennen regionale dienstencentra.

Voor de toepassing van de programmacijfers wordt uitgegaan van de bevolkingsprojectie voor het vijfde jaar dat
volgt op het jaar waarin de aanvraag tot voorafgaande vergunning werd ingediend. Die bevolkingsprojectie wordt door
de minister vastgelegd en moet ten minste aan de volgende voorwaarden 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 opgesteld op het niveau van de provincies.

Art. 4. De evaluatiecriteria voor de regionale dienstencentra worden door de minister vastgelegd. De minister
houdt daarbij minstens rekening met :

1° de verhouding voor de regio in kwestie tussen enerzijds het programmacijfer en anderzijds het totale aantal
erkende regionale dienstencentra en het totale aantal geplande regionale dienstencentra waarvoor hetzij een
voorafgaande vergunning werd verleend, hetzij een ontvankelijke, nog niet afgehandelde erkenningsaanvraag
ingediend werd, die voldoet aan de programmatie;

2° het toekomstige profiel van de gebruikers van het regionaal dienstencentrum waarvoor een voorafgaande
vergunning wordt aangevraagd;

3° de datum van het indienen van de ontvankelijke aanvraag tot voorafgaande vergunning;

4° de geografische spreiding van de regionale dienstencentra binnen de regio in kwestie;

5° de samenwerkingsverbanden met andere welzijnsvoorzieningen.

HOOFDSTUK III. — Specifieke erkenningsvoorwaarden

Afdeling I. — Specifieke erkenningsvoorwaarden voor een regionaal dienstencentrum in het Nederlandse taalgebied

Art. 5. Met behoud van de toepassing van artikelen 4, 20 tot en met 22, 43, 50, 67, 70 en 72, tweede lid, van het
woonzorgdecreet van 13 maart 2009, gelden voor de erkenning van regionale dienstencentra de onderstaande
specifieke voorwaarden :

A. Voorwaarden voor de hulp- en dienstverlening

1° het centrum is per kalenderjaar belast met het uitlenen van en het verstrekken van advies over minstens
20 verschillende soorten hulpmiddelen voor gebruikers of ter ondersteuning van specifieke zorgsituaties;
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2° het centrum is in staat om in specifieke zorgsituaties op elke individuele adviesvraag over materiële en
immateriële hulp- en dienstverlening een antwoord te formuleren of, als dat nodig of gewenst is, de
adviesvrager door te verwijzen naar de meest geschikte persoon of voorziening die de adviesvraag kan
beantwoorden;

3° het centrum organiseert, verspreid over zijn werkgebied, dat minstens de regio omvat die bepaald werd met
toepassing van artikel 3, tweede lid, per kalenderjaar minimaal 40 informatie-, vormings- of voorlichtings-
cursussen over voor de thuiszorg relevante onderwerpen voor mantelzorgers, vrijwilligers of gebruikers. Als
dat mogelijk is, werkt het centrum daarvoor samen met bestaande initiatieven uit het werkgebied. Tijdens het
kalenderjaar dat samenvalt met het eerste werkjaar moet het centrum de organisatie van minimaal
20 informatie- of vormingscursussen of bijeenkomsten realiseren. De minister kan nadere regels voor de
organisatie van die informatie- of vormingscursussen of bijeenkomsten bepalen.

Minstens 30 of, tijdens het eerste werkjaar, minstens 15 van die informatie- of vormingsactiviteiten worden
georganiseerd door middel van bijeenkomsten waar de mantelzorgers, vrijwilligers of gebruikers fysiek
aanwezig zijn. Bij gebruik van andere mediakanalen moet de mogelijkheid tot interactie met de mantelzorgers,
vrijwilligers of gebruikers worden gevrijwaard.

Van de informatie- of vormingscursussen die georganiseerd worden door het centrum in samenwerking met
een andere erkende thuiszorgvoorziening, worden er maximaal 15 voor zowel het centrum als voor de
thuiszorgvoorziening waarmee wordt samengewerkt, als activiteit in aanmerking genomen bij de berekening
van het minimale aantal te organiseren activiteiten;

4° het centrum is in staat om elke vraag naar vrijwilligerszorg voor een specifieke thuiszorgsituatie toe te leiden
naar een vrijwilliger, een voorziening of een organisatie die vrijwilligerszorg aanbiedt;

5° het centrum is per kalenderjaar belast met het uitlenen en onderhouden van minstens 60 personenalarmtoe-
stellen, organiseert de dienstverlening van een personenalarmcentrale en beschikt per kalenderjaar over een
verwijzingslijst voor minstens 60 gebruikers.

Voor het uitlenen van een personenalarmtoestel kunnen eenmalige plaatsings- of waarborgkosten aangere-
kend worden van maximaal 50 euro. De gebruikersbijdrage voor het uitlenen van een personenalarmtoestel,
exclusief eventuele extra externe functionaliteiten, omvat alle andere kosten en bedraagt maximaal 20 euro per
maand. Het centrum voorziet in de mogelijkheid van een verminderde gebruikersbijdrage voor personen met
een beperkte financiële draagkracht. De hierboven vermelde bedragen zijn gekoppeld aan het prijsindexcijfer
dat berekend en toegepast wordt overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 ter
uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s lands concurrentievermogen. De basisindex is
de spilindex die van toepassing is op 1 januari 2010. De bedragen worden gekoppeld aan het prijsindexcijfer
op 1 januari van het jaar dat volgt op de indexsprong;

6° het centrum verstrekt per kalenderjaar aan minstens 30 gebruikers in een thuissituatie advies over
aanpassingen aan de woning en over technologische aanpassingen;

7° het centrum verstrekt per kalenderjaar aan minstens 30 gebruikers ergotherapeutische begeleiding. Die
dienstverlening wordt geboden door een ergotherapeut;

8° een centrum neemt of ondersteunt initiatieven die de mobiliteit van de lokale bewoners tot stand brengen of
verhogen;

9° het centrum coördineert het multidisciplinaire overleg voor gebruikers met een langdurig ernstig verminderd
zelfzorgvermogen. Die activiteit wordt minstens opgenomen voor de gemeenten in het werkgebied waar er
geen andere zorgaanbieder, conform artikel 4, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering 19 december 2008
betreffende de samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg, dat overleg organiseert. De coördinatie
verloopt op basis van een samenwerkingsverband met een SEL en omvat de organisatorische en
administratieve ondersteuning, het voorzitten van het overleg en het bewaken van de voortgangscontrole van
het overleg door het administratieve volgen en afhandelen ervan. De minister kan de nadere regels voor het
overleg bepalen;

10° een centrum kan begeleiding bieden over de aanpassing van de woning aan gebruikers met beperkte sociale
vaardigheden, voor wie advies over de aanpassing van hun woning als vermeld in punt 6°, onvoldoende
garanties biedt op de realisatie ervan. Onder begeleiding wordt onder meer advies verstaan over mogelijke
uitvoerders van de werkzaamheden, alsook begeleiding bij de uitvoering van de werkzaamheden en bij de
praktische en administratieve formaliteiten die bij een dergelijke aanpassing horen;

11° de minister kan de activiteiten, vermeld in punt 1° tot en met 10°, specificeren;

12° een centrum maakt zijn hulp- en dienstverlening kenbaar en bewaakt de toegankelijkheid van zijn aanbod;

13° een centrum stimuleert en ondersteunt de integrale thuiszorg, onder meer door middel van samenwerking,
doorverwijzing, voortgangscontrole en bijsturing;

14° een centrum voert een actief communicatiebeleid met interne en externe partners en met de gebruikers, dat
aangepast is aan de vooropgestelde doelstellingen.

B. Voorwaarden voor de omkadering

1° het centrum beschikt minstens over één 0,75 equivalent centrumleider, die beschikt over een diploma van
master of bachelor;

2° de centrumleider volgt minstens 32 uren bijscholing, gespreid over twee jaar, over voor het centrum relevante
onderwerpen;

3° het centrum voorziet op systematische wijze in de rekrutering, begeleiding en vorming van zijn medewerkers.

C. Voorwaarden voor de werking

1° het centrum is minstens 32 uur per week bereikbaar met een gepaste spreiding over alle werkdagen. Minstens
8 uur daarvan is het ook effectief toegankelijk voor de gebruikers, de mantelzorgers en de vrijwilligers;

2° voor het uitlenen van de personenalarmtoestellen en de hulpmiddelen, het geven van advies over
woningaanpassingen en technologische aanpassingen, en het aanbieden van de ergotherapeutische begelei-
dingen, vermeld in A, 5°, 6° en 7°, is het centrum of de partner met wie voor de activiteit in kwestie wordt
samengewerkt, minstens 16 uur toegankelijk;
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3° het centrum kan activiteiten ontwikkelen in een werkgebied dat het omschrijft en dat ruimer kan zijn dan de
regio, vermeld in artikel 3, tweede lid, waarvoor het centrum is erkend. In dat geval vermeldt de beslissing tot
erkenning dat ruimere werkgebied. Het centrum moet voor de regio waarvoor het erkend is, aan alle specifieke
erkenningsvoorwaarden voldoen;

4° een centrum peilt naar de behoeften van de gebruiker en stelt zijn planning daarop af;

5° een centrum signaleert op een systematische wijze vastgestelde tekorten en behoeften;

6° een centrum ontwikkelt een opdrachtsverklaring (missie, visie en waarden) en maakt die kenbaar;

7° een centrum gaat minstens tweejaarlijks de tevredenheid na van gebruikers en medewerkers;

8° een centrum zet de beschikbare middelen optimaal in;

9° een centrum heeft kennis van de regio en het aanbod aan hulp- en dienstverlening en streeft naar interne en
externe samenwerking;

10° een centrum biedt de mogelijkheid tot het formuleren van suggesties of klachten en garandeert een passende
behandeling.

D. Voorwaarden voor de infrastructuur

1° het centrum beschikt over duidelijk herkenbare en aaneensluitende lokalen, die gemakkelijk toegankelijk zijn
voor rolstoelgebruikers. Rolstoelgebruiker moeten zelfstandig het gebouw, de lokalen en de sanitaire ruimten
kunnen betreden;

2° het gebouw is gemakkelijk bereikbaar;

3° de minister kan de minimale normen nader bepalen waaraan de lokalen van een centrum moeten voldoen.

Afdeling II
Specifieke erkenningsvoorwaarden voor een regionaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad

Art. 6. Met behoud van de toepassing van artikel 5, met uitzondering van A, 3°, 7°, 9° en 10°, gelden voor de
erkenning van een regionaal dienstencentrum in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad de onderstaande specifieke
voorwaarden :

1° het centrum organiseert, verspreid over zijn werkgebied, dat minstens de regio omvat die is bepaald met
toepassing van artikel 3, tweede lid, per kalenderjaar minimaal 20 informatie- vormings- of voorlichtings-
cursussen over voor de thuiszorg relevante onderwerpen voor mantelzorgers, vrijwilligers of gebruikers. Voor
zover dat mogelijk is, werkt het centrum daarvoor samen met bestaande initiatieven uit het werkgebied.
Tijdens het kalenderjaar dat samenvalt met het eerste werkjaar moet het regionaal dienstencentrum de
organisatie van minimaal tien informatie- of vormingscursussen of bijeenkomsten realiseren. De minister kan
de nadere regels voor de organisatie van die informatie- of vormingscursussen of bijeenkomsten bepalen.

Minstens vijftien of, tijdens het eerste werkjaar, minstens zeven van die informatie- of vormingsactiviteiten
worden georganiseerd door middel van bijeenkomsten waar de mantelzorgers, vrijwilligers of gebruikers
fysiek aanwezig zijn. Bij gebruik van andere mediakanalen moet de mogelijkheid tot interactie met de
mantelzorgers, vrijwilligers of gebruikers worden gevrijwaard.

Van de informatie- of vormingscursussen die georganiseerd worden door het centrum door middel van een
samenwerking met een andere erkende thuiszorgvoorziening, worden er maximaal tien voor zowel het
centrum als voor de thuiszorgvoorziening waarmee wordt samengewerkt, als activiteit in aanmerking
genomen bij de berekening van het minimale aantal te organiseren activiteiten;

2° het centrum verstrekt per kalenderjaar aan minstens 15 gebruikers ergotherapeutische begeleiding. Die
dienstverlening wordt door een ergotherapeut verzorgd.

HOOFDSTUK IV. — Subsidiëring

Art. 7. § 1. De subsidie-enveloppe voor een erkend regionaal dienstencentrum bedraagt 24.264,94 euro per
kalenderjaar.

§ 2. Voor het verrichten van de werkzaamheden, vermeld in artikel 5, A, 5°, kan de subsidie-enveloppe, vermeld
in paragraaf 1, worden verhoogd met een bedrag van 495,78 euro per personenalarmtoestel dat door het centrum wordt
aangekocht en dat ter beschikking zal worden gesteld van een zelfstandig wonende gebruiker. Het centrum wordt
geacht daarbij voor de gebruiker aanvaardbare en transparante tarieven te hanteren. De minister kan hiervoor de
nadere regels bepalen. Jaarlijks stelt de minister het totale bedrag vast dat besteed kan worden aan de subsidiëring van
de personenalarmtoestellen.

De minister bepaalt :

1° de technische en functionele vereisten waaraan de personenalarmtoestellen moeten voldoen;

2° de procedure voor het toekennen van de aanvullende subsidie;

3° de programmatie waaraan de verdeling van de personenalarmtoestellen verbonden is.

§ 3. Voor de coördinatie van het multidisciplinair overleg, vermeld in artikel 5, A, 9°, kan het centrum een
vergoeding ontvangen van het SEL.

Art. 8. Het prioriteitenschema voor de regionale dienstencentra houdt minstens rekening met :

1° de datum van de erkenningsbeslissing;

2° de geografische spreiding van de regionale dienstencentra over de provincies en het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad;

3° de mate waarin het dienstencentrum in de periode van één jaar die voorafgaat aan de datum waarop een
ontvankelijke erkenningsaanvraag werd ingediend, al actief was als regionaal dienstencentrum.

HOOFDSTUK V. — Overgangsbepalingen

Art. 9. De regionale dienstencentra die op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit erkend zijn,
behouden hun erkenning. Ze beantwoorden uiterlijk twee jaar na die datum aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld
in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in dit besluit, met uitsluiting van de voorwaarden voor de infrastructuur.

79320 MONITEUR BELGE — 17.12.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



Als ze op de datum van inwerkingtreding van dit besluit hun werkzaamheden niet verrichten over de hele regio
die bepaald werd met toepassing van artikel 3, tweede lid, waarvoor ze erkend zijn, moeten ze uiterlijk twee jaar na
die datum hun werkzaamheden over die hele regio verrichten.

Art. 10. Als over een aanvraag tot erkenning van een regionaal dienstencentrum waarvoor geen gebouw moet
worden opgericht, verbouwd of ingericht, op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen beslissing is
genomen, wordt de aanvraag verder behandeld met toepassing van de erkenningsvoorwaarden die voor die datum
van toepassing waren. In geval van erkenning beantwoordt het centrum uiterlijk twee jaar na de datum van de
erkenningsbeslissing aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in dit
besluit, met uitsluiting van de voorwaarden voor de infrastructuur.

Art. 11. Als over een aanvraag tot erkenning van een regionaal dienstencentrum waarvoor een gebouw moet
worden opgericht, verbouwd of ingericht, op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit nog geen beslissing is
genomen, gelden de volgende regels :

1° als op de datum van de inwerkingtreding van dit besluit de persoon die de erkenning heeft aangevraagd, nog
niet op de hoogte werd gebracht van de opschorting van de behandeling van de aanvraag, vervalt de aanvraag
van rechtswege. Het agentschap deelt dit mee aan die persoon;

2° als op de datum van inwerkingtreding van dit besluit aan de persoon die de erkenning heeft gevraagd, is
meegedeeld dat de behandeling van de aanvraag is opgeschort in afwachting van de oprichting, verbouwing
of inrichting van een gebouw voor het centrum, kan na de voltooiing van die werkzaamheden, het regionaal
dienstencentrum alleen worden erkend als het beantwoordt aan de erkenningsvoorwaarden, vermeld in het
woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in dit besluit.

In afwijking van het eerste lid, 2°, wordt de erkenningsaanvraag verder behandeld met toepassing van de
erkenningsvoorwaarden die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit van toepassing waren, als voor die
datum met betrekking tot het centrum hetzij aan het agentschap de start van de oprichtings-, verbouwings- of
inrichtingswerkzaamheden werd meegedeeld, hetzij het technisch en financieel aspect van het masterplan is
goedgekeurd met toepassing van de regelgeving inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden. In
geval van erkenning beantwoordt het centrum uiterlijk twee jaar na de datum van de erkenningsbeslissing aan de
erkenningsvoorwaarden, vermeld in het woonzorgdecreet van 13 maart 2009 en in dit besluit, met uitsluiting van de
voorwaarden voor de infrastructuur.

Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de
programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van
gebruikers en mantelzorgers.

Brussel, 24 juli 2009.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
K. PEETERS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
J. VANDEURZEN

Bijlage VIII. — Diensten voor gastopvang

HOOFDSTUK I. — Definities

Artikel 1. In deze bijlage wordt verstaan onder :

1° gastopvang : zorg en bijstand, gedurende de dag of de nacht, die bestaat uit het bieden van (re-)activering,
gezelschap, toezicht en verzorging of begeleiding bij activiteiten van het dagelijks leven aan de gebruiker, bij
afwezigheid van mantelzorg of met het oog op een tijdelijke vervanging van de mantelzorg;

2° zorg- en bijstand : hulp- of dienstverlening waarbij in de plaats van de gebruiker of personen uit zijn
leefomgeving activiteiten van het dagelijkse leven worden verricht die ze zelf zouden uitvoeren als ze daartoe
in staat zouden zijn, of waarbij de gebruiker of personen uit zijn leefomgeving worden ondersteund bij de
uitvoering van die activiteiten;

3° gezelschap : het in het bijzijn van een gebruiker vertoeven en hem vergezellen bij de activiteiten van het
dagelijkse leven;

4° gastgezin : een natuurlijke persoon die of een gezin dat, bij wijze van vrijwilligerszorg, gastopvang aanbiedt
in de verblijfswoning of de eigen aangrenzende woning;

5° toezicht : de aandachtige aanwezigheid in de onmiddellijke nabijheid van de gebruiker, de aandacht voor zijn
eventuele behoeften en, als dat nodig is, het verlenen van dringende hulp en bijstand of het inroepen van
professionele zorg of mantelzorg;

6° coördinatie : activiteit die tot doel heeft de vraag naar gastopvang door te verwijzen naar het aanbod van
gastopvang, en omgekeerd;

7° Zorgregiodecreet : het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio’s en betreffende de
samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen;

8° kortopvang : gastopvang die gedurende meer dan 24 uren zonder onderbreking wordt aangeboden.

HOOFDSTUK II. — Programmatie

Art. 2. Het programma van de diensten voor gastopvang bestaat uit een programmacijfer, dat bepaald wordt op 6,
en uit evaluatiecriteria.

De Vlaamse minister stelt volgens de bepalingen van het Zorgregiodecreet de regio’s vast waarbinnen een dienst
voor gastopvang kan worden erkend. Een regio is minimaal gelijk aan de som van drie aangrenzende regionale steden
of aan het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Er wordt in een dienst voor gastopvang voorzien voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
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