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1. Situering 

Op 28 mei 2018 ontving de Vlaamse Ouderenraad van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid 

en Gezin Jo Vandeurzen een vraag om advies op het voorontwerp van besluit bij het decreet over de 

Vlaamse sociale bescherming (VSB).  

Sinds de zesde staatshervorming kent de Vlaamse sociale bescherming een grondige transformatie. In 

2016 werden de zorgverzekering, het basisondersteuningsbudget en de tegemoetkoming voor hulp 

aan bejaarden ingekanteld in het VSB-decreet. In 2018 werden deze tegemoetkomingen omgedoopt 

naar het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor personen met een handicap 

en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. De VSB werd tegelijk ook uitgebreid met de 

residentiële ouderenzorg, geestelijke gezondheidszorg, revalidatie gericht op het herstel van fysieke 

functies, thuiszorg, transmurale zorg en de tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen.   

In navolging van deze recente decreetswijziging vervangt het voorliggende voorontwerp van besluit 

van de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit VSB uit 2016. In het nieuwe ontwerpbesluit vinden we 

onder andere een beschrijving terug van de manier waarop efficiëntiewinsten, administratieve 

vereenvoudiging en nieuwe procedures voor de aanvraag van een tegemoetkoming voor een 

mobiliteitshulpmiddel gerealiseerd zullen worden. Ook de tegemoetkomingen voor zorg in 

woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging worden in dit ontwerpbesluit 

gevat. Naast de zorgbudgetten worden vanaf 2019 ook de pijlers mobiliteitshulpmiddelen en 

residentiële ouderenzorg operationeel.  

Het decreet VSB heeft een enorme impact op de financiering van de zorg en ondersteuning in 

Vlaanderen. Het voorontwerp van besluit is dan ook cruciaal om garanties in te bouwen met het oog 

op betaalbare en toegankelijke zorg, het verhogen van de kwaliteit van zorg, wonen en leven en het 

versterken van de positie van de gebruikers. Ook voor zorg- en welzijnsactoren zijn deze 

uitvoeringsbesluiten van groot belang.  

De Vlaamse Ouderenraad geeft in dit advies algemene en specifieke aandachtspunten bij het 

voorontwerp van besluit houdende de uitvoering van het decreet VSB. De kennis, expertise en 

ervaringen van ouderen vormen opnieuw de basis voor dit advies, dat tevens verder bouwt op 

voorgaande adviezen: 

− Advies 2018/2 op het voorontwerp van decreet betreffende de woonzorg 

− Advies 2018/1 op de conceptnota residentiële ouderenzorg 

− Advies 2017/3 op het ontwerp van decreet VSB 

− Advies 2017/1 op de conceptnota mobiliteitshulpmiddelen 

− Advies 2015/3 op de conceptnota VSB 

https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2018-07/Advies%202018-2%20op%20voorontwerp%20%20woonzorgdecreet.pdf
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2018-03/Advies%202018-1%20op%20de%20conceptnota%20residenti%C3%ABle%20ouderenzorg.pdf
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2018-03/Advies%202017-3%20op%20het%20ontwerp%20van%20decreet%20VSB.pdf
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2018-03/Advies%202017-1%20op%20de%20conceptnota%20Mobiliteitshulpmiddelen.pdf
https://www.vlaamse-ouderenraad.be/sites/default/files/downloads/2018-05/Advies%202015-3%20over%20de%20conceptnota%20Vlaamse%20Sociale%20Bescherming_DEF.pdf


 

Advies 2018/ — Op het voorontwerp van uitvoeringsbesluit houdende de VSB 4/19 

2. Voorafgaande bedenkingen en uitgangspunten 

Voor de Vlaamse Ouderenraad is het streven naar een inclusief, integraal en leeftijdsonafhankelijk 

beleid, waarbij alle burgers op een gelijkwaardige manier ondersteuning en gelijke kansen krijgen om 

actief ouder te worden, fundamenteel. Leeftijdsgrenzen zijn vandaag nog een vaak voorkomende 

barrière waardoor ouderen geen gelijke toegang hebben tot zorg en ondersteuning. Voor de Vlaamse 

Ouderenraad biedt de zesde staatshervorming opportuniteiten om in te zetten op zorgvernieuwing 

waarbij er een garantie is op een gelijkwaardige behandeling en ondersteuning van alle personen met 

gelijkaardige zorgnoden.  

In dit voorontwerp van besluit kiest de Vlaamse overheid grotendeels voor een omzetting van de 

federale wetgeving. In het kader van het bewaken van de continuïteit is dit een doelbewuste en 

terechte keuze, maar tegelijk blijft daardoor op diverse vlakken noodzakelijke vernieuwing in de sector 

uit. De Vlaamse Ouderenraad denkt daarbij aan voelbare en noodzakelijke hervormingen zoals de 

inkanteling van de VAPH-hulpmiddelen in de VSB en het streven naar een correcte 

zorgzwaartegebonden financiering, door stappen te zetten om het onderscheid ROB en RVT weg te 

werken. Dit onder meer op vlak van de financiering van  kinesitherapie voor alle bewoners met een 

zware zorgnood. 

Het ontwerpbesluit bevat wel bepalingen die de bescherming en ondersteuning van de gebruiker 

versterken, zoals de inspraak in diverse organen binnen de VSB, de beroepsmogelijkheden, de 

uitbreiding van de tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen, kwaliteitsvereisten en de 

verscherpte controles met betrekking tot indicatiestellingen, procedures en producten. Ook de 

keuzevrijheid blijft gevrijwaard, al is dit in de praktijk niet voor iedereen even vanzelfsprekend. 

Ouderen met een zorgnood zijn doorgaans onvoldoende op de hoogte van al deze rechten en 

beschermingsmaatregelen, en hebben vaak weinig zicht op het zorg- en ondersteuningsaanbod, 

inclusief de kosten, kwaliteit en wat ze mogen verwachten tegen welke prijs. Alle relevante actoren 

binnen het decreet VSB en de woonzorg zullen samen extra inspanningen moeten leveren om 

gebruikers beter te informeren en begeleiden.  

Voor het geheel van de VSB verwacht de Vlaamse Ouderenraad van de Vlaamse Regering de nodige 

garanties op vlak van een duurzame financiering. Belangrijk is om legislatuur-overschrijdend breed 

gedragen doelstellingen te formuleren en middelen te reserveren. Dit biedt zekerheid voor 

gebruikers en voorzieningen op langere termijn. De Vlaamse Ouderenraad herhaalt hierbij tevens zijn 

principieel standpunt dat de balans tussen de financiering vanuit de algemene middelen en de 

jaarlijkse premie bewaakt moet worden, dat de financiering vanuit persoonlijke bijdragen moet hierbij 

ondergeschikt blijven aan de financiering vanuit de algemene middelen, en dat als een substantiële 

verhoging van de inkomsten uit de premies in de toekomst toch noodzakelijk blijkt, de huidige 

forfaitaire premie omgevormd dient te worden naar een inkomensgerelateerde premie.  
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Om de VSB vlot te organiseren en ervoor te zorgen dat iedere persoon met een zorgnood kan genieten 

van een goede sociale bescherming, is er tevens intensief overleg nodig tussen de verschillende 

beleidsniveaus en deelstaten. Zeker gezien het feit dat een aantal bevoegdheden niet naar Vlaanderen 

werden overgeheveld. We verwijzen daarbij onder meer naar comateuze bewoners in 

woonzorgcentra. De  federale overheid blijft bevoegd voor de financieringsnormen voor 

afhankelijkheidscategorie Cc, maar deze bewoners vormen wel een onderdeel van de huidige 

berekening van het RIZIV-instellingsforfait. Een ander voorbeeld zijn de tegemoetkomingen voor 

zitschelpen waarbij het onderstel onder de VSB valt en de tegemoetkoming voor de op maat gemaakte 

zitschelp een federale bevoegdheid is gebleven. 

Met oog op de toekomstige persoonsvolgende financiering zullen ouderen die binnenkort een 

zorgticket in handen krijgen of een aanvraag willen indienen voor een zorgbudget of tegemoetkoming 

voor een mobiliteitshulpmiddel, hierin ondersteund en begeleid moeten worden. De zorgkas blijft 

hiervoor het eerste aanspreekpunt, maar er zal ook een bredere trajectbegeleiding nodig zijn. Hierbij 

zien we een belangrijke rol voor de partners van het geïntegreerd breed onthaal. De Vlaamse 

Ouderenraad blijft hameren op een kosteloze trajectbegeleiding bij de invoering van een 

persoonsvolgend financieringssysteem in de thuiszorg en residentiële ouderenzorg.  

Door het samenlopen van ingrijpende trajecten en een gefaseerde invoering van de VSB-pijlers, is het 

voor de Vlaamse Ouderenraad moeilijk om een globaal beeld te krijgen over de manier waarop de 

Vlaamse sociale bescherming in zijn totaliteit impact zal hebben op het terrein. Het is momenteel ook 

onduidelijk welke consequenties deze hervormingen met zich meebrengen en wat de impact op korte 

en lange termijn zal zijn voor mensen met een zorgnood of mobiliteitsbeperking. De Vlaamse 

Ouderenraad vraagt de Vlaamse overheid om jaarlijkse evaluatiemomenten - gelijkaardig aan de 

updates van het RIZIV -  over de algemene werking van de VSB in te bouwen en op basis daarvan 

aanpassingen en verbeteringen door te voeren. 

In ieder geval pleit de Vlaamse Ouderenraad voor stroomlijning en duidelijkheid ten aanzien van de 

gebruikers. Het is daarom essentieel om opnieuw een heldere communicatiecampagne te lanceren 

rond de nieuwe VSB-regelgeving, en mensen met zorgnoden bewust te maken van hun rechten en hen 

toe te leiden naar geschikte aanspreekpunten.  

3. Gegarandeerde toegang tot zorg en ondersteuning 

De gegarandeerde toegang tot zorg is voor de Vlaamse Ouderenraad van primordiaal belang, zeker in 

het kader van de VSB. Om de toegang tot de VSB te versterken, worden nu een aantal stappen gezet 

zoals de invoering van het concept behartigenswaardigheid en de afschaffing van de sanctie 

betreffende de opschorting met verlies van rechten. Toch blijft de de Vlaamse Ouderenraad bezorgd 

over de vlotte toegang tot zorg voor iedere burger. Diverse bepalingen en voorwaarden binnen de VSB 

omtrent aansluiting, (niet-)betaling van premies en vereiste indicatiestellingen dreigen de toegang tot 

woonzorg, tot mobiliteitshulpmiddelen en tot andere vormen van ondersteuning voor mensen met 
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zorgnoden te vertragen of belemmeren, daar waar deze barrières zich in het huidige systeem niet 

voordoen. Een kritische opvolging en evaluatie van de werking van de VSB op het niveau van de 

gebruiker en aangeslotene wordt dan ook cruciaal doorheen de komende jaren.  

Behartigenswaardigheid  

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met de bepaling om op basis van medische, sociale of financiële 

situatie, een attestering voor een behartigenswaardige situatie mogelijk te maken. Dit principe is van 

groot belang voor de gegarandeerde toegang tot zorg binnen de verdere uitbouw van de VSB. Voor de 

Vlaamse Ouderenraad is belangrijk dat ook cognitieve aandoeningen in aanmerking genomen worden 

als geldige medische reden.  

De vraag stelt zich of een onderzoek naar behartigenswaardigheid niet moet gebeuren alvorens niet-

betaalde premies in mindering worden gebracht van de zorgbudgetten. Om te voorkomen dat de 

toegang tot dringende zorg en ondersteuning nodeloos ontzegd wordt, dient de zorgkas toegang te 

hebben tot de nodige informatiestromen om na te gaan of mensen met dringende zorgnoden en niet-

betaalde premies voldoen aan voorwaarden op vlak van  behartigenswaardigheid en (semi-

)automatisch toekenning van rechten mogelijk te maken. 

Sanctiebepalingen bij het niet, laattijdig of gedeeltelijk betalen van de premie 

Proactieve acties moeten ondernomen worden om er voor te zorgen dat mensen hun VSB-premie 

tijdig en correct betalen, zodat sancties tot een minimum beperkt worden. De Vlaamse Ouderenraad 

steunt het vooropgestelde onderzoek dat nagaat of er in het kader van het geïntegreerd breed onthaal 

maatregelen kunnen genomen worden voor diegenen die niet of laattijdig betalen. Tegelijk dringt de 

Vlaamse Ouderenraad erop aan om de evolutie in het gebruik van het sanctioneringssysteem en het 

aantal mensen dat een sanctie krijgt, op te volgen en na verloop van tijd grondig te evalueren.  

De Vlaamse Ouderenraad merkt op dat de vrijstellingsgronden voor de administratieve geldboete 

verschillen van de voorwaarden voor vrijstelling van de betaling van niet tijdig betaalde premies op 

het moment van zorgnood met betrekking tot behartigenswaardigheid. Voor de Vlaamse Ouderenraad 

moeten cognitieve aandoeningen ook hier in aanmerking genomen worden als vrijstellingsgrond voor 

de administratieve geldboete. 

Beroepsprocedures 

Om effectief beroep aan te kunnen tekenen, is het cruciaal dat gebruikers op de hoogte zijn van hun 

rechten en van de beroepsmogelijkheden die van toepassing zijn. Deze informatie en procedures 

moeten zeer duidelijk terug te vinden zijn. De Vlaamse Ouderenraad staat erop dat de zorgkassen, de 

adviescommissies en het Agentschap bij elke beslissing deze informatie ook schriftelijk bezorgen aan 

de gebruiker.  
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Ook mensen die gesanctioneerd worden door het Agentschap VSB moeten weten hoe en waar ze 

informatie kunnen krijgen over de mogelijkheden om een bezwaar aan te tekenen tegen de 

administratieve geldboete. Het ontwerpbesluit verwijst enkel naar de beroepsmogelijkheden en 

voorwaarden bij beslissingen die de zorgkas neemt. 

Momenteel moeten 65-plussers die recht hebben op het zorgbudget voor ouderen meteen naar de 

arbeidsrechtbank indien ze beroep willen aantekenen tegen de beslissing van hun zorgkas. Dit 

ontwerpbesluit regelt dat de administratieve beroepsprocedure vanaf 2022 uniform van toepassing 

zal zijn voor alle zorgbudgetten. De Vlaamse Ouderenraad betreurt dat er geen snellere omschakeling 

wordt voorzien in functie van de gelijke kansen en mogelijkheden voor ouderen om op een vlotte en 

laagdrempelige manier beroep aan te tekenen.  

In het ontwerpbesluit leest de Vlaamse Ouderenraad dat er termijnen bepaald worden voor onder 

meer een gemotiveerd advies van de administratieve beroepscommissie. Zo moet er binnen 3 

maanden na ontvangst van het beroepschrift een gemotiveerd advies beschikbaar zijn. Wanneer een 

extra indicatiestelling moet volgen, wordt de termijn opnieuw verlengd. Gezien de impact op de vlotte 

toegang tot zorg dringt de Vlaamse Ouderenraad erop aan dat deze maximale termijnen 

gerespecteerd worden en vraagt de Vlaamse Ouderenraad een degelijke controle van deze 

regelgeving. Daarnaast is het ook essentieel om vertegenwoordigers van gebruikers af te vaardigen in 

deze beroepscommissie, zoals dat nu ook al gebeurt in de bezwaarcommissie voor het zorgbudget voor 

zwaar zorgbehoevenden. 

In het kader van de kwaliteitsbewaking is een laagdrempelige klachteninstantie noodzakelijk. De 

Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat gebruikers een duidelijk aanspreekpunt zullen hebben in geval 

van klachten en vragen. Zorgkassen worden verplicht om een ombudsdienst te installeren en dit te 

vermelden in al hun schriftelijke en digitale communicatie. Vooral dit laatste is van groot belang. 

VSB voor Brusselaars en mensen uit andere deelstaten 

De Vlaamse Ouderenraad ontvangt signalen dat burgers die aangesloten zijn bij de VSB en verblijven 

in een door de GGC-erkend woonzorgcentrum niet altijd het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden 

krijgen. Hiervoor is het belangrijk om de afstemming en communicatie tussen de GGC-erkende 

woonzorgcentra en de zorgkassen nader te bewaken en op te volgen.  

Mensen die niet verzekerd zijn via de VSB omdat ze in een andere deelstaat wonen, zullen vanaf 2019 

tot en met 2022 het recht kunnen openen op een zorgticket voor wat betreft de Vlaamse erkende 

ouderenzorg. Hiervoor moeten ze zich administratief aansluiten bij een zorgkas zonder bijdrageplicht. 

Ze worden hierbij niet aan een wachttijd onderworpen, weliswaar zonder gebruik te kunnen maken 

van het zorgbudget. In functie van het vrijwaren van de toegang tot zorgvoorzieningen voor iedereen 

die zorg nodig heeft, steunt de Vlaamse Ouderenraad deze regeling.  



 

Advies 2018/ — Op het voorontwerp van uitvoeringsbesluit houdende de VSB 8/19 

De Vlaamse Ouderenraad stelt zich wel vragen bij de gegarandeerde toegang tot woonzorg en 

ondersteuning voor mensen uit andere deelstaten, inclusief Brusselaars die niet aangesloten zijn bij de 

VSB, na 2022. Mocht Vlaanderen beslissen deze groep achterstallige bijdragen te laten betalen om 

toegang te krijgen tot het zorgticket, dan zal dit voor financiële drempels zorgen voor mensen met 

zorgnoden. Als gevolg kan hierdoor ook de continuïteit en leefbaarheid van Vlaamse erkende 

zorgvoorzieningen in het gedrang komen. De Vlaamse Ouderenraad hoopt dat het lopende overleg 

leidt tot goede samenwerkingsakkoorden tussen de deelstaten zodat dit scenario vermeden kan 

worden en er geen breuken ontstaan in het recht op ondersteuning voor mensen met een zorgnood.   

Essentieel is tot slot een proactieve en herhaalde communicatie naar de burgers over de Vlaamse 

Sociale Bescherming in Brussel, vooral gericht op personen die niet zijn aangesloten bij de VSB. 

Momenteel zorgen tegenstrijdige en versnipperde informatie en onduidelijke aanspreekpunten ervoor 

dat heel wat mensen niet op de hoogte zijn, zich niet aansluiten, en voor verrassingen kunnen komen 

te staan op momenten dat ze zorg en ondersteuning het meest nodig hebben. In de toekomst is het 

ook belangrijk bijzondere aandacht te hebben voor de verhouding tussen de Vlaamse Sociale 

bescherming en de (toekomstige) Brusselse Zelfredzaamheidsverzekering. 

4. Inspraak van gebruikers in adviescommissies 

De adviescommissie voor mobiliteitshulpmiddelen zal onder meer advies verlenen en voorstellen 

formuleren voor aanpassingen op de productlijst en wijzigingen inzake de tegemoetkomingen voor 

mobiliteitshulpmiddelen. De bijzondere technische commissie buigt zich dan weer over aanvragen 

voor tegemoetkomingen op basis van bijzondere noden voor mobiliteitshulpmiddelen of innovatieve 

mobiliteitshulpmiddelen die niet op de productlijst staan. De Vlaamse Ouderenraad waardeert het ten 

zeerste dat de gebruikers zowel in de adviescommissie als de bijzondere technische commissie een 

stem krijgen.  

Voor wat betreft de oprichting van de sectorale adviescommissies rond residentiële zorg (opstart 

voorzien in 2019), geestelijke gezondheidszorg, revalidatie en thuiszorg vraagt de Vlaamse 

Ouderenraad om te bekijken hoe de betrokkenheid van ouderen binnen de relevante sectorale 

adviescommissies voorzien of ingebouwd kan worden. 

5. Zorggebonden financiering 

Zorgbudget 

De bepalingen met betrekking tot de zorgbudgetten werden grotendeels overgenomen uit het vorige 

BVR. Met het oog op een inclusief en leeftijdsonafhankelijk zorg- en welzijnsbeleid pleit de Vlaamse 

Ouderenraad voor een samensmelting van de drie huidige zorgbudgetten tot één gemoduleerd 

zorgbudget dat toegekend kan worden op basis van één inschaling en één aanvraag. Daarbij dienen de 
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resterende leeftijdsgebonden tegemoetkomingen op federaal niveau, waaronder de 

integratietegemoetkoming, wel in rekening te worden genomen.  

Het terugbrengen van de diverse premies tot een gemoduleerd zorgbudget is eenvoudig en 

transparant voor de gebruiker en verkleint de kans op non-take-up. Het spreekt voor zich dat de 

mogelijkheid tot automatische toekenning van dit zorgbudget van cruciaal belang is. De Vlaamse 

Ouderenraad ziet heel wat potentieel in de BelRAI(-screener) die als uniform inschalingsinstrument 

ook een knipperlichtfunctie kan hebben, onder meer voor de automatische opstart van een onderzoek 

naar de bestaansmiddelen van iedere oudere die mogelijk in aanmerking komt voor een zorgbudget.  

Ook wanneer ze van zorg- of ondersteuningsvorm veranderen, moeten mensen met zorgnoden erop 

kunnen rekenen dat ze het zorgbudget blijven ontvangen. Artikel 148 verwijst naar de verplichting 

voor de gebruiker om een verandering van zorgvorm naar mantel- en thuiszorg aan te vragen 

wanneer hij niet langer verblijft in een WZC of PVT. Indien geen wijziging aangevraagd wordt, dan 

wordt de tegemoetkoming stopgezet door de zorgkas vanaf de eerste dag van de volledige maand die 

daarop volgt. De Vlaamse Ouderenraad vreest dat deze bepaling tot breuken kan leiden in de 

continuïteit van de zorg, zeker gezien de kans groot is dat veel mensen deze bepaling over het hoofd 

zullen zien bij een dergelijke verhuis. Om mensen met een zorgnood beter te beschermen, vraagt de 

Vlaamse Ouderenraad een aanpassing van dit artikel. Bij een wijziging van de situatie moet de zorgkas 

het zorgbudget in eerste instantie verder blijven uitbetalen terwijl nagaan wordt of de gebruiker het 

toegekende budget kan behouden of een terugvordering nodig is. 

Met het oog op de betaalbaarheid van de zorg pleit de Vlaamse Ouderenraad voor de automatische 

indexering van de zorgbudgetten, zeker gezien de zorgpremie voor de VSB sinds kort jaarlijks 

geïndexeerd wordt en onder meer ook de dagprijzen van woonzorgcentra duidelijk stijgen. De Vlaamse 

Ouderenraad vraagt om de indexering opnieuw in te schrijven in het ontwerpbesluit. 

De Vlaamse Ouderenraad stelt vast dat de procedures voor het aanvragen van de zorgbudgetten 

complex zijn en sterk van elkaar verschillen op vlak van beslissingstermijnen en modaliteiten. Het start 

al bij het verschil tussen een ‘gewone’ en ‘laattijdige’ aanvraag. Wie een zorgbudget voor zwaar 

zorgbehoevenden aanvraagt, moet 4 maanden wachten op een uitbetaling. Bij een laattijdige 

aanvraag, waarbij het voor het brede publiek gissen is naar de nadere definiëring, is de carenztijd 5 

maanden. De Vlaamse Ouderenraad stelt zich vragen bij dit onderscheid dat in het nadeel speelt van 

mensen met een langdurige zorgnood die soms uit onwetendheid hun aanvraag pas later indienen.  

Voor wat betreft het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden is de Vlaamse Ouderenraad tevreden 

met de afschaffing van de carenzperiode voor mensen die een palliatief forfait ontvangen. Mits de 

mogelijkheid tot een correcte indicatiestelling van het langdurige karakter van de zorgnood, lijkt het 

de Vlaamse Ouderenraad realistisch om bij een integratie van de zorgbudgetten volledig af te stappen 

van de carenzperiode, zoals nu reeds het geval is voor het basisondersteuningsbudget en het 

zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. 
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Indicatiestellingen 

De Vlaamse Ouderenraad is positief over het feit dat de BelRAI eindelijk zijn intrede doet als 

toekenningsinstrument voor het zorgbudget en dat hiermee het echte startschot voor de uitrol 

gegeven wordt. De Vlaamse Ouderenraad herhaalt daarbij wel zijn vraag om zo snel mogelijk voor alle 

inschalingen de BelRAI mét sociale module in te voeren.  

In het ontwerpbesluit lezen we ook dat indicatiestellers voor de BelRAI een verplichte opleiding 

moeten volgen, wat de Vlaamse Ouderenraad alleen maar kan aanmoedigen. De Vlaamse 

Ouderenraad staat erop dat alle indicatiestellers (huisartsen, specialisten, paramedici, 

rolstoeladviesteams, …) die aan de slag gaan met de BelRAI en de inschaling voor een tegemoetkoming 

voor een mobiliteitshulpmiddel een degelijke opleiding volgen. Uiteraard moet tegenover bijscholings- 

en opleidingsvereisten wel een voldoende groot aanbod aan opleidingen en coaching staan. 

Zorgnoden zijn een dynamisch gegeven en moeten dus continu opgevolgd worden zodat mensen met 

zorgnoden hun rechten ten volle kunnen benutten. Het is essentieel om op regelmatige basis na te 

gaan of een oudere met een zorgnood na verloop van tijd geen recht heeft op een hogere of 

bijkomende tegemoetkoming. Voor 80-plussers met een ernstig verminderde zelfredzaamheid bestaat 

er momenteel een onbeperkte geldigheidsduur van de beslissing van de zorgkas. Enerzijds is het 

positief dat 80-plussers met een zorgnood zich niet meer nodeloos moeten aanbieden voor een 

herinschaling, maar anderzijds is de Vlaamse Ouderenraad bezorgd over het mogelijke gevolg dat het 

zorgbudget voor ouderen daardoor niet mee evolueert met veranderingen in de zorgnoden. Zeker 

gezien er momenteel weining herinschalingen gebeuren met de medisch-sociale schaal. Daardoor zijn 

er allicht heel wat ouderen die aanspraak kunnen maken op een hoger zorgbudget voor ouderen met 

een zorgnood. Wanneer in de toekomst bij een nieuwe inschaling met de BelRAI-screener vastgesteld 

wordt dat de zorgnood van een oudere persoon verzwaard is, dient er automatisch een aanpassing 

van het zorgbudget te gebeuren in lijn met de categorie van verminderde zelfredzaamheid waarin de 

oudere zich bevindt.  

De Vlaamse Ouderenraad pleit er tot slot bij de diverse overheden voor om te streven de invoering 

van de BelRAI in heel België als uniform inschalingsinstrument om de reële zorgnoden in kaart te 

brengen, waardoor afstemming met o.a. thuisverpleging in de toekomst vlotter kan verlopen.  

6. Tegemoetkoming voor mobiliteitshulpmiddelen 

Tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen zijn sinds de zesde Staatshervorming een Vlaamse 

bevoegdheid geworden, en zullen vanaf 2019 deel uitmaken van de VSB. Het merendeel van de 

mobiliteitshulpmiddelen wordt via het RIZIV al leeftijdsonafhankelijk toegekend aan mensen met een 

definitieve mobiliteitsbeperking die participatieproblemen ondervinden. De Vlaamse overheid maakt 

nu in het kader van de VSB bijkomende middelen vrij voor het leeftijdsonafhankelijk toekennen van 

een aantal tegemoetkomingen die momenteel toegekend worden door het VAPH. Het gaat 
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meerbepaald over tegemoetkomingen voor de aankoop van een rolstoel en aanpassingen die niet op 

de productlijst staan en een 2de manuele rolstoel (onder bepaalde voorwaarden). Ook de forfaitaire 

tegemoetkoming voor onderhoud en herstellingen van een aangekocht mobiliteitshulpmiddel zal 

leeftijdsonafhankelijk toegekend worden. Tegelijk kiest de Vlaamse overheid ervoor om de huur van 

mobiliteitshulpmiddelen specifiek voor ouderen in te voeren in de thuiszorg.  

De Vlaamse Ouderenraad betreurt het nog steeds enorm dat enkel de mobiliteitshulpmiddelen deel 

uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming en zelfs voor dit deelluik arbitraire en discriminerende 

leeftijdsgrenzen worden gehanteerd (o.a. de leeftijdsgebonden hernieuwingstermijnen en de 

eenzijdige uitbreiding van het huursysteem). Dit terwijl het wegwerken van de leeftijdsdiscriminatie in 

het hulpmiddelenbeleid al jaren op de agenda staat. De Vlaamse Ouderenraad is dan ook verbaasd dat 

ervoor geopteerd wordt om nieuwe en weinig onderbouwde leeftijdsgrenzen in te bouwen. 

De Vlaamse Ouderenraad is wel tevreden met de aangescherpte focus met betrekking tot de 

kwaliteitsgaranties voor de gebruiker. Het gaat onder meer over de kwaliteit van de 

indicatiestellingen, producten, transparante informatie over de tegemoetkomingen en supplementen. 

Ook de aandacht voor mensen in kwetsbare situaties is positief. Het is daarbij wel noodzakelijk dat ook 

gebruikers op de hoogte zijn van deze regelgeving en eenvoudige toegang krijgen tot deze informatie. 

Ze moeten hiervoor kunnen rekenen op begeleiding doorheen het hele traject van aanvraag tot 

aflevering en opvolging. 

Voorwaarden en procedures 

Enkel gemachtigde verstrekkers zullen mobiliteitshulpmiddelen mogen afleveren. Gebruikers moeten 

zich tot hen wenden, willen ze recht hebben op een tegemoetkoming. Voor veel mensen is een 

geïnformeerde keuze maken uit het aanbod van hulpmiddelen en verstrekkers als zoeken naar een 

speld in een hooiberg. De Vlaamse Ouderenraad beveelt ook hier aan om eenvoudige lijsten ter 

beschikking te stellen voor alle betrokkenen (gebruikers, zorgkassen,  paramedici, 

rolstoeladviesteams, huisartsen, …) omtrent de gemachtigde erkende verstrekkers en de 

mobiliteitshulpmiddelen die vergoed worden.  

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden dat het ICF richtinggevend blijft voor de indicatiestellingen voor 

een aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel. Het is wel nodig om het instrument regelmatig te 

evalueren en aan te passen aan de tijdsgeest en noden. De Vlaamse Ouderenraad staat erop dat niet 

enkel de diagnose, maar ook de individuele noden mee doorslaggevend zijn voor een beslissing zodat 

iedereen met een definitieve mobiliteitsbeperking maatschappelijk kan blijven participeren. Het lijkt 

de Vlaamse Ouderenraad ook wenselijk om de koppeling tussen het ICF en de BelRAI verder uit te 

werken. 

De huidige procedures voor de aanvraag van mobiliteitshulpmiddelen ondergaan een transformatie. 

Afhankelijk van het hulpmiddel zullen de aanvragen moeten gebeuren via een vereenvoudigde, basis-
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, uitgebreide of uitgebreide plus-procedure. Op het eerste zicht biedt dit systeem mogelijkheden tot 

kwalitatieve verbeteringen en minder omslachtige procedures voor de gebruiker, maar het zal pas bij 

effectieve implementatie duidelijk zijn wat de consequenties zijn voor de gebruiker. De Vlaamse 

Ouderenraad dringt erop aan om deze procedures binnen afzienbare tijd te evalueren en bij te sturen 

waar nodig. Belangrijk is alleszins dat wachttijden niet oplopen en in dringende situaties 

uitzonderingen mogelijk zijn. 

Ook het correct gebruik van een hulpmiddel moet deel uitmaken van de tegemoetkoming en 

procedures. Het afleveren of ophalen van eender welk hulpmiddel moet automatisch ook met 

duidelijke instructies en begeleiding. Het gebeurt nu nog te vaak dat hulpmiddelen foutief gebruikt 

worden en daardoor de veiligheid in het gedrang komt of het hulpmiddel aan de kant blijft staan. 

Vooral voor thuiswonende ouderen die niet automatisch een beroep kunnen doen op een 

ergotherapeut, kinesitherapeut of verstrekker is een degelijke begeleiding en opvolging van groot 

belang. Het is nu niet duidelijk wie dit op zich moet nemen.  

Nieuw in het ontwerpbesluit is de testperiode bij aanvraag van een tegemoetkoming voor een 

elektronische rolstoel of een elektronische scooter. Het is de bedoeling om na te gaan of het 

mobiliteitshulpmiddel aangepast is aan de noden van de gebruiker en het gebruik ervan in zijn eigen 

omgeving. De Vlaamse Ouderenraad gaat akkoord met deze wijziging maar stelt zich wel vragen bij de 

opmaak van het testrapport. Een verstrekker kan per gebruiker een vergoeding ontvangen voor één 

rapport, indien het effectief ook gevolgd wordt door de aanvraag van een tegemoetkoming voor een 

elektronische rolstoel of scooter. Wat gebeurt er indien het hulpmiddel toch niet volstaat en er een 

ander getest moet worden? De kosten hiervan mogen alleszins niet doorgerekend worden aan de 

gebruiker. Ook hier is het noodzakelijk om gebruikers ook al in de testperiode wegwijs te maken in het 

gebruik  van een rolstoel of scooter. 

Wie een aanvraag indient voor een product dat niet op de lijst staat, kan zich wenden tot de Bijzondere 

Technische Commissie (BTC). De zorgkassencommissie zal eerst de ontvankelijkheid van de aanvraag 

beoordelen. Eén van de voorwaarden hierbij is dat de kostprijs van het product ten laste van de 

gebruiker minstens 300 euro bedraagt. De Vlaamse Ouderenraad is bezorgd over dit ‘drempelbedrag’, 

wat mensen mogelijk zal weerhouden om een aanvraag in te dienen bij de BTC voor de aanvraag van 

een hulpmiddel. Het is wel al positief dat een uitzondering wordt voorzien voor mensen in een 

behartigenswaardige situatie. 

Uitbreiding van het verhuursysteem  

Momenteel worden de meeste mobiliteitshulpmiddelen aangekocht en via een derdebetalersregeling 

terugbetaald in het kader van de ziekteverzekering. Vaak worden deze hulpmiddelen niet meer 

hergebruikt bij een overlijden of een verandering van de noden. In woonzorgcentra wordt daarentegen 

sinds 2007 met een renting- of verhuursysteem gewerkt voor manuele, modulaire en 

verzorgingsrolstoelen. De Vlaamse Ouderenraad ziet zeker opportuniteiten in de uitbreiding van het 
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hergebruik van hulpmiddelen, maar is wel bezorgd om een aantal specifieke bepalingen over de 

mobiliteitshulpmiddelen in het ontwerpbesluit. 

We stellen vast dat het verhuursysteem specifiek uitgebreid wordt naar de thuiszorg voor ouderen. 

Enerzijds is dit positief omdat hierdoor de hernieuwingstermijnen die gelden bij aankoop wegvallen, 

en de onderhouds- en herstellingskosten en vereiste aanpassingen aan de hulpmiddelen in het 

verhuursysteem inbegrepen zijn. Anderzijds is het aanbod aan soorten hulpmiddelen beperkter en is 

maatwerk veel minder vanzelfsprekend wanneer hulpmiddelen doorgegeven moeten worden. 

In een eerste opstartfase zou de uitbreiding enkel van toepassing zijn voor personen vanaf 85 jaar die 

nood hebben aan een standaard, modulaire of verzorgingsrolstoel. In 2021 plant de Vlaamse overheid 

een evaluatie gevolgd door een uitbreiding van het systeem naar alle 65-plussers vanaf 2022. De 

Vlaamse Ouderenraad verzet zich tegen deze arbitrair bepaalde leeftijdsgrens, die duidelijk berust op 

stereotiepe aannames met betrekking tot leeftijd. Voor de Vlaamse Ouderenraad moet het 

verhuursysteem afgebakend worden op basis van reële noden, en niet louter op basis van leeftijd. De 

Vlaamse Ouderenraad staat erop dat alle ouderen voor wie het verhuursysteem niet tegemoet komt 

aan hun specifieke noden, op een vlotte en laagdrempelige manier een aanvraag voor een 

tegemoetkoming voor de aankoop van een aangepast mobiliteitshulpmiddel kunnen indienen.  

Ouderen die verhuizen naar een woonzorgcentrum met hun eigen rolstoel moeten hun 

hernieuwingstermijn volledig doorlopen alvorens ze een nieuwe aanvraag kunnen indienen voor een 

ander mobiliteitshulpmiddel via het huursysteem. Art. 284 maakt enkel een uitzondering voor mensen 

met een SDA. De Vlaamse Ouderenraad vraagt ook voor mensen die verhuizen naar een 

woonzorgcentrum een uitzondering aangezien mensen steeds langer thuis blijven wonen en vaak met 

zwaardere zorgnoden verhuizen naar het woonzorgcentrum. Ook voor hen kan een flexibel en versneld 

traject een meerwaarde bieden.  

De Vlaamse Ouderenraad komt hier tevens terug op zijn eerdere vraag om ook de 

modulaire  korrelzitschaal mee op te nemen in het rentingaanbod, aangezien deze ook hergebruikt 

kan worden in tegenstelling tot een op maat gemaakte zitschaal. 

De Vlaamse Ouderenraad pleit tot slot voor een echte vereenvoudiging van de systemen in de praktijk. 

Met de uitrol van het verhuursysteem naar de thuiszorg bestaat de mogelijkheid dat er heel wat 

verwarring zal ontstaan omtrent de voorwaarden. Nu al is het onderscheid tussen uitleendiensten voor 

tijdelijk gebruik en definitieve aanvragen voor veel mensen onduidelijk. Situaties waarbij mensen 

jarenlang huur betalen binnen het systeem voor tijdelijk gebruik terwijl ze recht hebben op een 

tegemoetkoming voor definitief gebruik moeten vermeden worden.  
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Flexibele mogelijkheden binnen het verhuursysteem 

Op basis van concrete vragen van mensen met een definitieve mobiliteitsbeperking lijkt het de 

Vlaamse Ouderenraad wenselijk om ook tegemoetkomingen voor flexibele en tijdelijke huur in te 

bouwen. De Vlaamse Ouderenraad denkt daarbij aan het huren van een aangepaste rolstoel (vb. 

elektronische rolstoel) om te gebruiken op vakantie. 

Woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en centra voor dagverzorging kunnen momenteel geen 

rolstoelen meer aanvragen op naam van de voorziening. Toch is het volgens de Vlaamse Ouderenraad 

noodzakelijk dat er ten allen tijde extra rolstoelen ter beschikking zijn in geval van technische 

problemen, om te gebruiken tijdens uitstappen, in crisissituaties, om een sporadisch bezoek 

buitenshuis mogelijk te maken, … Deze voorzieningen moeten de mogelijkheid krijgen om een 

beperkte voorraad rolstoelen en loophulpmiddelen aan te leggen. De Vlaamse Ouderenraad vraagt 

een toevoeging in het ontwerpbesluit. 

De Vlaamse Ouderenraad dringt er ook op aan om de mogelijkheden rond het hergebruik van 

hulpmiddelen verder te onderzoeken. Naast de mobiliteitshulpmiddelen zijn er nog heel wat andere 

hulpmiddelen die een tweede leven kunnen leiden indien ze niet langer aangepast zijn aan de noden 

of na een overlijden niet meer gebruikt worden.  

Verhuursysteem voor mensen met een snel degeneratieve aandoening 

Vanaf 2019 kunnen mensen met een snel degeneratieve aandoening (SDA) gebruik maken van een 

versneld traject van huur en op gelijk welk moment eender welk type rolstoel aanvragen. De Vlaamse 

Ouderenraad juicht deze flexibele regelgeving toe. Het is positief dat deze hervorming geldt voor alle 

mensen met een SDA, ongeacht hun leeftijd of erkenning handicap. Hoewel de regelgeving sterk 

vertrekt vanuit een diagnose, waardeert de Vlaamse Ouderenraad de opening die gelaten wordt om 

ook andere aandoeningen op basis van objectief vastgestelde noden gelijk te stellen met een SDA. 

Belangrijk in deze is dat deze artsen, rolstoeladviesteams en verstrekkers met een bijzondere 

erkenning goed bereikbaar zijn.  

Verder is de Vlaamse Ouderenraad tevreden dat wijzigingen voor mensen met een SDA (uitgezonderd 

voor elektronische rolstoelen en scooters)  kunnen gebeuren via een motivatie van de verstrekker. 

Ook het invoeren van een vereenvoudigde procedure voor mobiliteitshulpmiddelen die buiten de huur 

vallen is een goede maatregel. 

Waarborg en kosten gebonden aan het verhuursysteem 

Binnen het verhuursysteem kan de verstrekker een waarborg vragen aan de gebruiker. Ter 

bescherming van de gebruiker mag de waarborg enkel aangewend worden in situaties van ernstige 

nalatigheid. Het bedrag van de waarborg is gelijk aan de omvang van het maandelijks huurforfait dat 
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voor een specifiek mobiliteitshulpmiddel voorzien is. Voor de Vlaamse Ouderenraad is het in deze van 

belang dat gebruikers die geen nieuw hulpmiddel in handen krijgen, maar bijvoorbeeld al de vijfde in 

rij zijn, niet zelf moeten opdraaien voor de kosten die aan de slijtage van het hulpmiddel gebonden 

zijn. Mobiliteitshulpmiddelen mogen immers tot 7 jaar ingezet worden. De Vlaamse Ouderenraad stelt 

voor om bij het bepalen van de waarborgsom rekening te houden met de resterende 

afschrijvingsperiode van het hulpmiddel. Heeft de verstrekker bovendien het recht om eenzijdig en 

op eigen beslissing de waarborg in te houden? De Vlaamse Ouderenraad vraagt om de mogelijkheid in 

te schrijven dat gebruikers in beroep kunnen gaan indien er onterecht inhoudingen op de waarborg 

gebeuren. 

De waarborg kan drempelverhogend werken voor sommige mensen. De Vlaamse Ouderenraad is 

daarom tevreden dat mensen in een behartigenswaardige situatie en rechthebbenden op een 

verhoogde tegemoetkoming vrijgesteld worden.  

De verstrekker kan gebruikers een vergoeding vragen voor transportkosten indien hun 

hoofdverblijfplaats verder ligt dan 30 kilometer. De Vlaamse Ouderenraad gaat ervan uit dat elke 

oudere in zijn nabije omgeving een beroep kan doen op een gemachtigde en erkende verstrekker die 

een geschikt mobiliteitshulpmiddel kan afleveren.  

Hernieuwingstermijnen 

Het voorliggend besluit bepaalt ook de hernieuwingstermijnen voor een mobiliteitshulpmiddel. Er zijn 

aanpassingen voorzien voor o.a. elektronische rolstoelen, orthopedische driewielers en anti-

decubituskussens.  

De Vlaamse Ouderenraad blijft bij zijn principieel standpunt dat hernieuwingstermijnen niet 

gekoppeld mogen worden aan leeftijdsgrenzen, aangezien de intensiteit van het gebruik voor iedere 

persoon verschilt en los staat van de leeftijd. Het arbitraire onderscheid tussen ‘volwassenen (18 tot 

64 jaar)’ en ‘ouderen (65+)’ wordt in het ontwerpbesluit in stand gehouden. De Vlaamse Ouderenraad 

mist hier een onderbouwde visie en gevalideerde argumenten voor deze beslissing. We vragen daarom 

een onderzoek naar andere pistes om hernieuwing te bepalen en vragen in tussentijd al om te bekijken 

of er een aanpassing kan gebeuren aan art. 322 en de hernieuwingstermijnen voor alle volwassenen 

gelijk te schakelen. 

De Vlaamse Ouderenraad is wel tevreden dat de hernieuwingstermijnen voor zitkussens ter preventie 

van doorzitwonden korter worden. Het is inderdaad zo dat er in de meeste gevallen sneller slijtage 

optreedt door intensief gebruik. Hoewel art. 325 de hernieuwingstermijnen opnieuw regelt op basis 

van leeftijd, merkt de Vlaamse Ouderenraad op dat de termijnen in bijlage verschillen naargelang 

zitkussen en niet naargelang de leeftijd. Dat kunnen we alleen maar aanmoedigen. 
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Ouderen die voor het verstrijken van de hernieuwingstermijn dringend een ander 

mobiliteitshulpmiddel nodig hebben, krijgen de kans om via een bepaalde procedure een vervroegde 

aanvraag in te dienen. Art. 326 en 327 maken dit mogelijk via de uitgebreide plus procedure. De 

Vlaamse Ouderenraad is tevreden met deze bepaling, maar tegelijk ook bezorgd dat de vervroegde 

aanvraag via de meest omslachtige plus procedure moet verlopen en dit in dringende situaties tot 

extra administratieve barrières en wachttijden kan leiden. 

7. Tegemoetkomingen voor zorg in woonzorgcentra, centra voor 
dagverzorging en centra voor kortverblijf 

Naast vrij besteedbare tegemoetkomingen in de vorm van zorgbudgetten regelt dit ontwerpbesluit 

ook de tegemoetkomingen voor zorg in woonzorgcentra, centra voor dagverzorging en centra voor 

kortverblijf. Een indicatiestelling kan het recht op een zorgticket openen. Het Agentschap VSB neemt 

de financiering over van het RIZIV vanaf 2019.  

In aanloop naar de persoonsvolgende financiering dringt de Vlaamse Ouderenraad erop aan om in een 

100% RVT-dekking en een groeipad in de meerjarenbegroting voor een volledige en correcte 

zorgzwaartegebonden financiering te voorzien. Deze maatregel is een basisvoorwaarde om de 

overstap naar de persoonsvolgende financiering en het invoeren van het zorgticket te kunnen maken. 

Tegelijk kunnen woonzorgvoorzieningen hierdoor het noodzakelijke bijkomende personeel aanwerven 

en trajecten opstarten om de kwaliteit van zorg, wonen en leven te verbeteren.  

Er is een duidelijk verband tussen de structurele onderfinanciering en de dagprijzen die het afgelopen 

jaar sterker stegen dan de inflatie. Art. 508 verwijst naar de kostprijselementen die minimaal deel 

moeten uitmaken van de dagprijs en door de minister vastgelegd moeten worden. Momenteel is er 

nog veel onduidelijkheid met betrekking tot deze kostprijselementen en het publiek verzekerde zorg- 

en ondersteuningspakket. Voor de Vlaamse Ouderenraad is het een prioriteit dat de zorg- en 

ondersteuningskosten volledig gedekt worden door de VSB en uitgekeerd worden via het zorgticket. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de begrippen woon-, zorg- en leefkosten binnen de verschillende 

sectoren op korte termijn uitgeklaard worden. Daarnaast vraagt de Vlaamse Ouderenraad een 

onderzoek naar systemen die de betaalbaarheid van de zorg kunnen garanderen en een schrapping 

van de mogelijkheid tot vrije dagprijsbepaling voor nieuwe voorzieningen in kader van het 

woonzorgdecreet. 

Daarnaast pleit de Vlaamse Ouderenraad ook sterk voor een herziening van de gesubsidieerde 

functies. Zo ontvangen woonzorgcentra bijvoorbeeld per verblijfsdag 0.35 euro om hun palliatieve 

functie waar te maken, terwijl een kwalitatieve vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en 

levenseinde kernopdrachten zijn van het woonzorgcentrum. Ook de financiering van de 

referentiepersoon dementie vraagt om een financiële injectie. Ter vergelijking: de tegemoetkoming 

voor een CRA in RVT bedraagt 0.61 euro per RVT bewoner. Ook hier is het onderscheid ROB en RVT 

achterhaald en zou er geen verschil mogen zijn in deze ondersteuning. 
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De Vlaamse Ouderenraad is wel positief over art. 493 waarbij woonzorgvoorzieningen een 

intentieverklaring moeten uitwerken en een verantwoordelijke moeten aanstellen met betrekking tot 

vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg, Vroeger moest dit een 

verpleegkundige zijn, wat nu gewijzigd wordt naar ‘een specifieke opleiding gevolgd op vlak van 

vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseinde zorg en in het bezit van een 

bachelordiploma’. De Vlaamse Ouderenraad gaat akkoord, maar vraagt ook een zeer goede 

afstemming op het nieuwe decreet woonzorg en het kwaliteitskader dat in functie van een vernieuwd 

inspectieconcept uitgewerkt wordt. 

De Vlaamse Ouderenraad waardeert ook de inhoudelijke aanpassingen voor de functie van een 

referentiepersoon dementie, de verplichting om de referentiepersoon dementie kenbaar te maken 

en het publiceren van de intentieverklaring met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning, palliatieve 

zorg en levenseindezorg en het beleid rond dementie in de onthaalbrochure en op de website. 

Art. 453 verwijst naar conventies zoals deze voor bewoners met o.a. ALS en de Ziekte Van Huntington. 

De Vlaamse Ouderenraad pleit voor een nieuwe conventie voor bewoners met 

frontotemporaaldementie en vraagt de Vlaamse regering om dit aan te kaarten bij de federale 

overheid.  

In een centrum voor dagverzorging moet de gebruiker minstens 6 uren en vòòr 12 uur aanwezig zijn 

om recht te hebben op een bijzondere erkenning. Voor bepaalde doelgroepen zijn 6 uren te lang en te 

veel en is er vraag naar meer flexibel gebruik. Sommige mensen kunnen dan in de voormiddag 

bijvoorbeeld naar het revalidatiecentrum en in de namiddag naar het centrum voor dagverzorging. 

Wanneer de gebruiker de 6 uur niet haalt of niet vòòr 12 uur aanwezig is, kan ook het F-forfait niet 

gefactureerd worden voor die dag. De Vlaamse Ouderenraad vraagt te onderzoeken of de financiering 

van het F-forfait losgekoppeld kan worden van de voorwaarde dat de gebruiker minstens 6 uren en 

voor 12 uur aanwezig moet zijn. 

De Vlaamse Ouderenraad is tevreden met de vereenvoudiging voor de gebruiker betreffende de 

tegemoetkoming voor de reiskosten van mensen die gebruik maken van een centrum voor 

dagverzorging. Momenteel moeten gebruikers dit zelf administratief regelen en in de toekomst zal de 

zorgkas dit automatisch in mindering brengen op de factuur. Het is wel aan het centrum voor 

dagverzorging om deze extra administratie erbij te nemen. Hoewel het positief is dat dit de gebruiker 

ontlast, stelt zich de vraag in hoeverre dit reëel ten koste kan komen van de tijd voor zorg en 

ondersteuning. 

Daarnaast worden de tegemoetkomingen voor reiskosten van en naar het dagcentrum opengesteld 

voor alle gebruikers met een zware zorgnood die voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals 

afhankelijkheidscategorie F, Fd en D. De reiskosten worden niet langer gekoppeld aan het aantal 

erkenningen voor zorgbehoevende ouderen of F-forfaits. Het blijft wel een prioritaire vraag van de 
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Vlaamse Ouderenraad om ook de algemene financiering van centra voor dagverzorging af te stemmen 

op de reële zorgzwaarte en niet op basis van erkenningen.  

Nieuw is de invoering van een bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf vanaf 2020. Het is de 

bedoeling om mensen die thuis wonen een intensief observatie- en begeleidingstraject aan te reiken 

om hen nadien te oriënteren naar het meest passende aanbod. De Vlaamse Ouderenraad is tevreden 

met deze nieuwe ondersteuningsvorm, maar is wel bezorgd om het risico dat de problemen die 

ontstaan uit de verkorte ligduur in ziekenhuizen hiermee opgevangen moeten worden. Ook mensen 

met zorgnoden in een thuissituatie kunnen op een bepaald moment nood hebben aan deze 

woonzorgvorm. De Vlaamse Ouderenraad vraagt ook om deze erkende woonzorgvorm in de 

programmatie en meerjarenplanning om te nemen op basis van reële noden. 

Personeelsnormen en -omkadering 

Een goede personeelsomkadering heeft een onmiskenbaar effect op de mogelijkheden om 

kwalitatieve zorg te verlenen en de levenskwaliteit van mensen met zorgnoden te verhogen. De 

huidige personeelsnormen voor woonzorgcentra, centra voor dagverzorging en centra voor 

kortverblijf zijn niet langer aangepast aan de zorgnoden die sterk variëren en steeds complexer 

worden. Medewerkers krijgen het steeds moeilijker om het hoofd boven water houden en te voldoen 

aan de steeds hogere verwachtingen. Zelfs in woonzorgcentra met bovennormpersoneel blijft de 

werkdruk hoog.  

De Vlaamse Ouderenraad mist een duidelijke link in dit ontwerpbesluit tussen de zorgnoden, 

zorgzwaartegebonden financiering en personeelsnormering- en omkadering. In tegenstelling tot het 

nieuwe decreet woonzorg en de conceptnota residentiële ouderenzorg die vertrekken vanuit 

eigentijdse kijk en nieuwe doelstellingen, worden in dit ontwerpbesluit de medische en 

verpleegkundige aspecten (personeelsnormen, verzorgingsdossier, ..) zeer sterk belicht. De omslag 

van een medisch naar holistisch model, waarbij rekening gehouden wordt met alle levensdomeinen 

en determinanten van actief ouder worden, moet zich weerspiegelen in een aanpassing van de 

personeelsnormen en financiering. Dit vraagt een omkadering die zowel in kwantiteit als kwaliteit 

overeenstemt met de huidige en evoluerende noden en behoeften en resultaten van 

kwaliteitsmonitoring. De Vlaamse Ouderenraad denkt daarbij aan welzijnsgerichte functies en 

opleidingsprofielen zoals woon- en leefbegeleiders, maatschappelijk werkers, psycholoog, agoog en 

tegelijk ook aan een versterking van de geriatrische en gerontologische expertise. Vooral een sterke 

basis is onmisbaar om kwalitatieve zorg te verlenen.  

Art. 454 bepaalt de nieuwe verplichting voor woonzorgcentra (en eventueel bijhorend centrum voor 

kortverblijf) om het Agentschap een elektronische vragenlijst te bezorgen in functie van het 

ontvangen van de tegemoetkoming voor zorg. Indien een woonzorgvoorziening te laat indient, wordt 

de tegemoetkoming verminderd met 25%. De Vlaamse Ouderenraad gaat absoluut akkoord dat de 
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deadlines gerespecteerd moeten worden, maar is ook hier bezorgd om de mogelijke negatieve 

gevolgen voor een woonzorgcentrum en zijn bewoners. 

Voor alle bepalingen met betrekking tot tegemoetkomingen voor woonzorgcentra, centra voor 

kortverblijf en centra voor dagverzorging vraagt de Vlaamse Ouderenraad ook een naadloze 

afstemming met het geactualiseerde decreet woonzorg en de bijhorende uitvoeringsbesluiten die 

momenteel aangepast worden. Het is daarbij voor de Vlaamse Ouderenraad een prioriteit om de 

inspraak en rechtspositie van de gebruiker te versterken. 

 

Goedgekeurd door het dagelijks bestuur. 


