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Bijlagen:  toelichting verklaringen aanvraagformulier 

I. 1e verklaring : Erkenningsvoorwaarden 

woonzorgcentrum: Bijlage XII, Hoofdstuk III, afdeling 

IV 

Afdeling IV Voorwaarden voor de infrastructuur 

Onderafdeling I Veiligheid 

Artikel 44. (01/01/2010- ...)  

De woonzorgcentra voldoen aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering.  

Onderafdeling II Het gebouw 

Artikel 45. (01/11/2012- ...)  

Het gebouw of de gebouwen van de woonzorgcentra voldoen aan de volgende voorwaarden :  
1° bij de inrichting van het gebouw worden huiselijke en gezellige accenten gelegd; 
2° de gebouwen en de lokalen moeten regelmatig onderhouden worden;  
3° de nodige maatregelen moeten genomen worden om vocht en insijpelen van water of hinder 
van welke aard ook te voorkomen;  
4° restafval en GFT moeten in gesloten afvalemmers bewaard worden zodat geen geur- of 
andere hinder ontstaat;  
5° een centraal verwarmingssysteem is verplicht. Verwarmingssystemen met open vuur zijn 
verboden;  
6° in alle lokalen moeten de verwarming, ventilatie en verlichting aangepast zijn aan de 
bestemming van het lokaal;  
7° in de kamers van de bewoners en de gemeenschappelijke ruimten moet de temperatuur 
overdag minstens 22 °C kunnen bedragen; 
8° aangepaste zonnewering waarbij het zicht naar buiten zo weinig mogelijk gehinderd wordt, 
moet, waar nodig, aangebracht worden;  
9° in alle voor de bewoner toegankelijke ruimten moeten niveauverschillen zoals treden, trappen 
en andere hindernissen vermeden worden;  
10° om zich te verplaatsen in het gebouw moeten de bewoners zich kunnen behelpen met 
leuningen en handgrepen. Ook in de sanitaire ruimten moeten leuningen en handgrepen 
aangebracht zijn;  
11° alle gangen die voor de bewoners toegankelijk zijn, moeten over de nodige rustpunten 
beschikken; 
12° elke bewoner moet steeds een aangepast oproepsysteem kunnen gebruiken en in elke 
sanitaire cel moet een oproepsysteem aanwezig zijn dat gemakkelijk bereikbaar is voor de 
bewoner; 
13° de bewoner moet vanaf zijn bed de mogelijkheid hebben om een licht te bedienen.  

Artikel 46. (01/01/2010- ...)  
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De infrastructuur van het woonzorgcentrum moet toelaten dat de minimale privacy van elke 
bewoner gewaarborgd is en dat het steeds mogelijk is om de gepaste zorg te bieden en hulp te 
verlenen. 

Artikel 47. (23/02/2017- ...)  

Alle te bouwen of te verbouwen woonzorgcentra of delen van woonzorgcentra waarvoor na 1 
januari 2009 een stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor de geplande 
bouwwerkzaamheden wordt afgeleverd of waarvoor uiterlijk op 31 december 2016 een 
stedenbouwkundige vergunning voor de geplande bouwwerkzaamheden wordt aangevraagd, 
moeten voldoen aan de volgende voorwaarden, ook al zijn, in geval van verbouwing, die 
woonzorgcentra of woonzorgcentrumgedeelten op 1 januari 2009 erkend of werd er voor 1 
januari 2009 een aanvraag tot erkenning van die woonzorgcentra of woonzorgcentrumgedeelten 
ingediend : 
1° de voor de bewoners toegankelijke ruimtes in een woonzorgcentrum hebben samen een 
nettovloeroppervlakte van minimaal 35 m2 per bewoner. Die ruimten omvatten ten minste de 
woongelegenheid van de bewoner, sanitaire cel inbegrepen, de zit- en eetruimten, de 
gemeenschappelijke sanitaire ruimten en de voor de bewoners toegankelijke gangen; 
2° een eenpersoonskamer moet een nettovloeroppervlakte van ten minste 16 m2 hebben, 
sanitair niet inbegrepen. Elke eenpersoonskamer moet over een aparte, ingerichte sanitaire cel 
beschikken, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker, met minstens een toilet en 
een wastafel; 
3° een tweepersoonskamer moet een nettovloeroppervlakte van ten minste 28 m2 hebben, 
sanitair niet inbegrepen. Elke tweepersoonskamer moet over een aparte, ingerichte sanitaire cel 
beschikken, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker, met minstens een toilet en 
twee wastafels. In een tweepersoonskamer moet een afscheiding tussen de twee bedden 
geplaatst kunnen worden; 
4° er mogen per kamer niet meer dan twee bewoners gehuisvest worden. Niet meer dan 20 % 
van het totale aantal bewoners mag in tweepersoonskamers gehuisvest worden; 
5° de infrastructuur van het woonzorgcentrum moet toelaten dat de minimale privacy van elke 
bewoner gewaarborgd is en dat het steeds mogelijk is om de noodzakelijke zorg te bieden en 
hulp te verlenen; 
6° de infrastructuur van het woonzorgcentrum laat toe dat het werken met afdelingen 
gefaciliteerd wordt. Per afdeling is er minimaal een zit- en eetruimte beschikbaar, aangepast aan 
de grootte van de afdeling. Vanaf 40 bewoners beschikt de voorziening over minimaal twee 
afdelingen. Het resultaat van de deling van het aantal bewoners en het aantal afdelingen mag 
niet groter zijn dan 40; 
7° bij elke zit- en eetruimte moeten voldoende gemeenschappelijke toiletten beschikbaar zijn die 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers; 
8° er moet een ruimte zijn waar geneesmiddelen en dossiers op een veilige en discrete manier 
bewaard kunnen worden; 
9° elk woonzorgcentrum met twee of meer bouwlagen die toegankelijk zijn voor bewoners, moet 
over ten minste één lift beschikken. Minstens één lift moet geschikt zijn voor liggend vervoer;  
10° er moet minstens één gemeenschappelijk, aangepast bad zijn in het woonzorgcentrum. Per 
30 bewoners moet er ten minste één gemeenschappelijke badkamer beschikbaar zijn met een 
aangepaste bad- of douchegelegenheid en een toilet; 
11° het woonzorgcentrum moet per woongelegenheid het nodige meubilair ter beschikking 
kunnen stellen opdat elke bewoner op een behoorlijke manier kan eten, rusten en slapen. Er 
moet aan de bewoners de mogelijkheid geboden worden de kamer in te richten met eigen 
meubilair. De inrichting van de woongelegenheid laat de nodige flexibiliteit om het meubilair te 
plaatsen, voor zover de zorg- en dienstverlening en de veiligheid niet in het gedrang komen; 
12° per bewoner moet op de kamer een koelkast ter beschikking gesteld kunnen worden;  
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13° in de bewonerskamers en in de zit- en eetruimte moet het raamoppervlak ten minste een 
zesde bedragen van de nettovloeroppervlakte. In een kamer of een zit- en eetruimte met een 
nettovloeroppervlakte van meer dan 30 m2 is het raamoppervlak ten minste een zevende van de 
nettovloeroppervlakte. 
Het glasoppervlak van het raam in alle kamers en gemeenschappelijke ruimten begint op 
maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf het vloeroppervlak, en ook zittend moet een 
ongehinderd zicht naar buiten mogelijk zijn; 
14° in elke woongelegenheid moet minimaal aansluiting op tv, radio en telefoon mogelijk zijn; 
15° alle gangen die voor de bewoners toegankelijk zijn, moeten minstens 1,80 m breed zijn.  

Artikel 47/1. (01/01/2017- ...)  

§ 1. De gebouwen van alle nog te ontwerpen woonzorgcentra, uitbreidingen of verbouwingen 
van woonzorgcentra of delen ervan waarvoor op 1 januari 2017 nog geen stedenbouwkundige 
vergunning voor de geplande bouwwerkzaamheden is aangevraagd, en verbouwingen van 
bestaande woonzorgcentra waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is na 1 januari 
2017, moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° bij de inrichting van het gebouw worden huiselijke en gezellige accenten gelegd;  
2° de gebouwen en de lokalen worden regelmatig onderhouden; 
3° de nodige maatregelen worden genomen om vocht en de insijpeling van water en hinder van 
welke aard ook te voorkomen; 
4° de infrastructuur van het woonzorgcentrum laat toe dat de minimale privacy van elke 
bewoner gewaarborgd is en dat het altijd mogelijk is om de gepaste zorg te bie den en hulp te 
verlenen; 
5° de infrastructuur van het woonzorgcentrum en de voor bewoners en bezoekers toegankelijke 
omgeving is integraal toegankelijk. De integrale toegankelijkheid wordt gegarandeerd door bij 
het ontwerp en de uitvoering rekening te houden met het advies van het Agentschap 
Toegankelijk Vlaanderen, Inter. 
 
§ 2. Alle kamers van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, moeten voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
1° een eenpersoonskamer heeft een nettovloeroppervlakte van ten minste 16 m², sanitair niet 
inbegrepen. Elke eenpersoonskamer beschikt over een aparte, ingerichte sanitaire cel, aangepast 
aan de behoeften van een rolstoelgebruiker als vermeld in artikel 47/2, met minstens een toilet, 
een wastafel en bijbehorende opbergruimte; 
2° een tweepersoonskamer heeft een nettovloeroppervlakte van ten minste 30 m², sanitair niet 
inbegrepen. De tweepersoonskamer beschikt over een aparte sanitaire cel, aangepast aan de 
behoeften van een rolstoelgebruiker als vermeld in artikel 47/2, met minstens een toilet en twee 
wastafels en bijbehorende opbergruimte; 
3° per kamer zijn er niet meer dan twee personen gehuisvest; 
4° in een tweepersoonskamer kan er een afscheiding tussen twee bedden geplaatst worden;  
5° niet meer dan 10% van het totale aantal bewoners wordt in tweepersoonskamers gehuisvest. 
De koppelbare eenpersoonskamers worden daarin niet meegerekend. 
 
§ 3. Alle gemeenschappelijke ruimten van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, 
moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° de infrastructuur van het woonzorgcentrum kan een kleinschalige werking toelaten, al dan 
niet voor specifieke doelgroepen en al dan niet in een groter geheel; 
2° per leefgroep is er een aparte zit- en eetruimte die voldoende ruim is zodat alle leden van de 
leefgroep die ruimte gelijktijdig kunnen gebruiken. Als de afdeling uit verschillende leefgroepen 
bestaat, kunnen de zit- en eetruimten van de verschillende leefgroepen eventueel geschakeld 
worden per afdeling; 
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3° de totale oppervlakte van de verblijfsruimten in de leefgroep bedraagt minimaal 30 m² per 
bewoner. Die oppervlakte omvat de woongelegenheid van de bewoner, inclusief de individuele 
sanitaire cel, de gemeenschappe-lijke zit- en eetruimten, de gemeenschappelijke sanitaire 
ruimten voor bewoners en de rustpunten die aansluiten op de gangen; 
4° de oppervlakte van de gemeenschappelijke zit- en eetruimten in de leefgroep bedraagt altijd 
minimaal 4 m² per bewoner; 
5° bij elke zit- en eetruimte zijn voldoende gemeenschappelijke toiletten beschikbaar die 
toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers, met een minimum van één gemeenschappelijk toilet. Bij 
een cafetaria wordt het aantal toiletten afgestemd op de voorziene bezetting, waarbij er altijd 
minstens twee rolstoeltoegankelijke toiletten beschikbaar zijn; 
6° in de onmiddellijke buurt van de kineruimte is een aangepast toilet beschikbaar; 
7° per begonnen schijf van twintig woongelegenheden zonder individuele douche is een 
gemeenschappelijke badkamer met aangepaste bad- en douchegelegenheid en toilet 
beschikbaar; 
8° per dertig woongelegenheden met individuele douche is er een gemeenschappelijke 
badkamer met aangepaste bad- en douchegelegenheid en toilet beschikbaar. Bij het 
overschrijden van de helft van elke nieuwe schijf van dertig woongelegenheden met individuele 
douche is er een extra gemeenschappelijke badkamer met aangepaste bad- en 
douchegelegenheid en toilet beschikbaar. 
 
§ 4. Alle andere ruimten van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, moeten 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° geneesmiddelen, producten die bij inname tot gezondheidsrisico's kunnen leiden, en dossiers 
worden op een veilige en discrete manier bewaard; 
2° er is ten minste een uitgeruste en aparte ruimte voor kine of ergo met bijbehorende 
bergruimte. De ruimte biedt de nodige privacy voor de bewoners; 
3° als op de bewonerskamers niet gerookt mag worden, is er in het woonzorgcentrum een 
aangepaste en volwaardige rookruimte die vlot bereikbaar is voor de bewoners. 
 
§ 5. De buitenruimte van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, moet voldoen aan 
de volgende voorwaarden: 
1° er is een beschutte fietsenstalling voor bezoekers en personeel beschikbaar;  
2° per bewoner is een oppervlakte van 3 m² beschikbaar als buitenruimte voor bewoners, 
bezoekers en personeel. 
 
§ 6. De circulatieruimte van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, moet voldoen 
aan de volgende voorwaarden: 
1° elk woonzorgcentrum met twee of meer bouwlagen die toegankelijk zijn voor bewoners, 
beschikt over ten minste één lift. Minstens één lift is geschikt voor liggend vervoer. Het aantal 
liften wordt afgestemd op het aantal bewoners en het voorziene gebruik; 
2° in alle voor de bewoners toegankelijke ruimten worden niveauverschillen, zoals treden, 
trappen en andere hindernissen, vermeden. Als die niveauverschillen niet geweerd kunnen 
worden, worden ze ondervangen conform de bepalingen in de stedenbouwkundige verordening 
toegankelijkheid en worden ze duidelijk gesignaleerd; 
3° alle gangen die voor de bewoners toegankelijk zijn, zijn minstens 1,80 m breed zijn; 
4° in het kader van valpreventie zijn trappenhallen beveiligd. 
 
§ 7. De uitrusting en de inrichting van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, 
moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° het woonzorgcentrum kan per bewoner het nodige meubilair ter beschikking stellen opdat 
elke bewoner op een comfortabele manier kan eten, rusten en slapen. Er wordt aan de bewoners 
de mogelijkheid geboden om de kamer in te richten met eigen meubilair. De inrichting van de 
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woongelegenheid laat de nodige flexibiliteit om het meubilair te plaatsen, voor zover de zorg- en 
dienstverlening en de veiligheid niet in het gedrang komen; 
2° in elke zit- en leefruimte kunnen alle bewoners van een leefgroep op een comfortabele manier 
zitten; 
3° alle bedden zijn in de hoogte verstelbaar en zijn aangepast aan de specifieke behoeften van de 
bewoner; 
4° in de woongelegenheid is het gebruik van een tillift, plafondlift of van andere uitrusting en 
materialen, noodzakelijk voor de zorg en de ondersteuning van de bewoner, altijd mogelijk; 
5° voor elke bewoner kan op de kamer een koelkast ter beschikking gesteld worden;  
6° in elke woongelegenheid zijn minimaal de voorzieningen aanwezig om tv, radio, draadloos 
internet en vaste telefonie te gebruiken; 
7° de bewoner heeft vanuit zijn bed de mogelijkheid om een licht te bedienen; 
8° in iedere woongelegenheid is er warm en koud stromend water; 
9° er zijn voldoende rolstoelen en er is voldoende en aangepast materiaal om doorligwonden te 
voorkomen; 
10° restafval en gft worden in gesloten afvalemmers bewaard zodat er geen geur- of andere 
hinder ontstaat; 
11° elke bewoner kan altijd in alle voor de bewoners toegankelijke ruimten een aangepast 
oproepsysteem gebruiken en in elke sanitaire cel is permanent een oproepsysteem aanwezig dat  
gemakkelijk bereikbaar is voor de bewoners; 
12° ICT is beschikbaar in het woonzorgcentrum, ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 
sociale contacten van de bewoners, de kwaliteit van zorg(opvolging) en de uitvoering van 
zorgtaken; 
13° ramen en toegangen kunnen beveiligd worden. 
 
§ 8. Het gebruikerscomfort van het gebouw of de gebouwen, vermeld in paragraaf 1, moet 
voldoen aan de volgende voorwaarden: 
1° om zich te verplaatsen in het gebouw kunnen de bewoners zich behelpen met leuningen en 
handgrepen. In gangen worden aan beide zijden leuningen aangebracht; 
2° alle gangen die voor de bewoners toegankelijk zijn, beschikken over de nodige rustpunten. Een 
rustpunt is een plek waar een bewoner kan gaan zitten; 
3° ruimten voor bewoners worden zo veel mogelijk met daglicht verlicht. In de verblijfsruimten 
bedraagt het raamoppervlak ten minste een zesde van de nettovloeroppervlakte; 
4° in alle verblijfsruimten begint het glasoppervlak van het raam op maximaal 85 cm hoogte, 
gemeten vanaf het vloeroppervlak. Er is zittend een ongehinderd zicht naar buiten mogelijk; 
5° in alle lokalen zijn de verwarming, ventilatie en verlichting aangepast aan de bestemming van 
het lokaal; 
6° de verlichting houdt rekening met de veiligheid en de behoeften van de bewoners. 's Nachts 
zijn de woongelegenheden en gangen zodanig verlicht dat de bewoners zich veilig kunnen 
verplaatsen. In de verblijfsruimten wordt in een basisverlichting voorzien, aangevuld met 
aangepaste accentverlichting. In alle verblijfsruimten zijn daarvoor voldoende aansluitingen 
geïnstalleerd; 
7° er is een centraal verwarmingssysteem. Verwarmingssystemen met open vuur zijn verboden;  
8° de binnentemperatuur is regelbaar per verblijfsruimte, al dan niet via een centraal 
gebouwbeheersysteem; 
9° in alle verblijfsruimten zijn opengaande raamdelen aanwezig. Er wordt voor de bediening 
ervan rekening gehouden met de veiligheid van de bewoners; 
10° in alle verblijfsruimten bedraagt de temperatuur overdag minstens 22 ° C. Alle nuttige 
maatregelen worden genomen om in alle verblijfsruimten en in normale meteorologische 
omstandigheden ervoor te zorgen dat de temperatuur nooit hoger is dan 27 ° C; 
11° in geval van een hittegolf is een geklimatiseerde ruimte beschikbaar die voldoende groot is 
voor alle bewoners van wie de verblijfsruimten de vereiste temperaturen niet halen; 
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12° aangepaste zonnewering, waarbij het zicht naar buiten zo weinig mogelijk gehinderd wordt, 
wordt, waar nodig, aangebracht. Zonnewering wordt als aangepast beschouwd als het zicht op 
de buitenwereld niet wordt verstoord, oververhitting van de bewoners wordt vermeden en 
verblinding van bewoners door direct zonlicht vermeden wordt. Op de noordoriëntatie (tussen 
NO en NW over noord) volstaat zonnewerende beglazing. Een zontoetredingsfactor g < 0,45 is 
vereist. Op de andere oriëntaties (NO en NW over zuid) wordt aangepaste zonnewering voorzien. 
Bij toepassing van regelbare zonnewering parallel aan het glas is een zontoetredingsfactor 
gtotaal < 0,15 vereist voor het geheel van de beglazing en de zonnewering samen; 
13° het akoestische comfort wordt gegarandeerd in alle verblijfsruimten; 
14° een equivalent E-peil van 80 kan aangetoond worden in afwachting van de regelgeving 
betreffende energieprestatie en binnenklimaat in Vlaanderen en het Brusselse Hoofdstedelijke 
gewest. Vanaf de inwerkingtreding van de betreffende regelgeving is die van kracht;  
15° het globale isolatiepeil is maximaal K35; 
16° in verblijfsruimten is de CO2-concentratie maximaal 1200 ppm; 
17° de minimale verdiepingshoogte is 2,50 m (vloer tot afgewerkt plafond). 
 
§ 9. Een persoon wordt aangewezen als verantwoordelijke voor het beheer en onderhoud van de 
technische installaties. Die persoon staat in voor de energieboekhouding.  

Artikel 47/2. (01/01/2017- ...)  

Een sanitaire ruimte, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker als vermeld in 
artikel 47/1, § 2, van deze bijlage, voldoet aan de voorwaarden, vermeld in artikel 30, 31 en 31/1 
van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid, en aan de volgende voorwaarden: 
1° er is een vrije draaicirkel met diameter van 1,50 meter in de sanitaire ruimte; 
2° er zijn handgrepen aangebracht aan beide kanten van het toilet; 
3° de wastafel is onderrijdbaar; 
4° de kraan is eenvoudig te bedienen voor mensen met een fysieke beperking;  
5° de spiegel is aangepast of aanpasbaar aan de rolstoelgebruiker (aangepaste hoogte of 
kantelbaar). 

Artikel 47/3. (01/01/2017- ...)  

Alle afmetingen, vermeld in artikel 47/1, zijn nettoafmetingen, gemeten van plint tot plint. De 
oppervlakte onder schuine wanden wordt daarbij niet meegeteld, behalve vanaf het punt 
waarop een normale doorgangshoogte van 2,30 m begint. 

Artikel 48. (01/01/2010- ...)  

Alle woonzorgcentra of delen van woonzorgcentra die op 1 januari 2009 erkend zijn of waarvoor 
voor die datum een aanvraag tot erkenning werd ingediend, alsook alle te bouwen 
woonzorgcentra of woonzorgcentrumgedeelten waarvoor voor 1 januari 2009 een 
stedenbouwkundige vergunning voor de geplande bouwwerkzaamheden afgeleverd werd, 
moeten voldoen aan de volgende voorwaarden : 
1° a) een eenpersoonskamer moet een nettovloeroppervlakte van ten minste 8 m2 hebben, 
sanitair niet inbegrepen; 
b) in de woonzorgcentra waarvoor na 1 september 1985 een stedenbouwkundige vergunning 
werd afgeleverd moet een eenpersoonskamer een nettovloeroppervlakte van ten minste 12 m2 
hebben, sanitair niet inbegrepen. Een dergelijke eenpersoonskamer moet over een aparte, 
ingerichte sanitaire cel beschikken, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker, met 
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minstens een toilet en een wastafel;  
c) vanaf 1 januari 2019 moeten alle eenpersoonskamers een nettovloeroppervlakte van ten 
minste 12 m2 hebben, sanitair niet inbegrepen. Eveneens vanaf die datum moeten alle 
eenpersoonskamers over een aparte, ingerichte sanitaire cel beschikken, aangepast aan de 
behoeften van een rolstoelgebruiker en met minstens een toilet en een wastafel; 
d) de voorwaarden, vermeld in punt a) en b), vervallen op 1 januari 2019; 
2° a) een tweepersoonskamer moet een nettovloeroppervlakte van ten minste 16 m2 hebben, 
sanitair niet inbegrepen;  
b) in de woonzorgcentra waarvoor na 1 september 1985 een stedenbouwkundige vergunning 
werd afgeleverd, moet een tweepersoonskamer over een aparte, ingerichte sanitaire cel 
beschikken, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker en met minstens een toilet 
en twee wastafels;  
c) vanaf 1 januari 2019 moeten alle tweepersoonskamers een nettovloeroppervlakte van ten 
minste 20 m2 hebben, sanitair niet inbegrepen. Eveneens vanaf die datum moeten alle 
tweepersoonskamers over een aparte, ingerichte sanitaire cel beschikken, aangepast aan de 
behoeften van een rolstoelgebruiker, met minstens een toilet en twee wastafels;  
d) in een tweepersoonskamer moet een afscheiding tussen de twee bedden geplaatst kunnen 
worden; 
e) de voorwaarden, vermeld in punt a) en b), vervallen op 1 januari 2019; 
3° a) een driepersoonskamer moet een nettovloeroppervlakte van ten minste 24 m2 hebben, 
sanitair niet inbegrepen. Een vierpersoonskamer moet een nettovloeroppervlakte van ten minste 
32 m2 hebben, sanitair niet inbegrepen;  
b) in de woonzorgcentra waarvoor na 1 september 1985 een stedenbouwkundige vergunning 
werd afgeleverd, moet een drie- en een vierpersoonskamer over een aparte, ingerichte sanitaire 
cel beschikken, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker, met minstens een toilet 
en een wastafel per bewoner;  
c) in een drie- of vierpersoonskamer moet een afscheiding tussen de bedden geplaatst kunnen 
worden; 
d) de voorwaarden, vermeld in punt a), b) en c), vervallen op 1 januari 2014; 
4° a) er mogen per kamer niet meer dan vier bewoners gehuisvest worden;  
b) vanaf 1 januari 2014 mogen er per kamer niet meer dan twee bewoners gehuisvest worden;  
c) de voorwaarde, vermeld in punt a), vervalt op 1 januari 2014; 
5° a) in de woonzorgcentra waarvoor na 1 september 1985 een stedenbouwkundige vergunning 
werd afgeleverd, mag niet meer dan 20 % van het totale aantal bewoners in 
meerpersoonskamers gehuisvest worden; 
b) vanaf 1 januari 2019 mag in alle woonzorgcentra niet meer dan 20 % van het totale aantal 
bewoners in tweepersoonskamers gehuisvest worden; 
c) de voorwaarde, vermeld in punt a), vervalt op 1 januari 2019; 
6° a) er moeten ten minste twee zitkamers van voldoende afmetingen beschikbaar zijn voor de 
ouderen;  
b) vanaf 1 januari 2014 moet de totale oppervlakte van de zit- en eetruimten en ruimten voor 
kinesitherapie, ergotherapie en animatie in totaal netto ten minste 3 m2 per bewoner bedragen; 
c) de voorwaarde, vermeld in punt a), vervalt op 1 januari 2014; 
7° a) er moet per verdieping die toegankelijk is voor de bewoners, minstens één 
gemeenschappelijk toilet beschikbaar zijn dat toegankelijk is voor rolstoelgebruikers;  
b) vanaf 1 januari 2019 volstaat één gemeenschappelijk toilet dat toegankelijk is voor 
rolstoelgebruikers, bij elke zit- en eetruimte; 
c) de voorwaarde, vermeld in punt a), vervalt op 1 januari 2019; 
8° vanaf 1 januari 2014 moet er een ruimte zijn waar geneesmiddelen en dossiers op een veilige 
en discrete manier bewaard kunnen worden; 
9° a) als het woonzorgcentrum twee of meer verdiepingen boven de gelijkvloerse verdieping telt, 
moet er een aangepaste lift beschikbaar zijn; 
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b) vanaf 1 januari 2019 moet elk woonzorgcentrum met twee of meer bouwlagen die 
toegankelijk zijn voor bewoners, over ten minste één lift beschikken voor een rolstoelgebruiker 
met begeleiding; 
c) de voorwaarde, vermeld in punt a), vervalt op 1 januari 2019; 
10° a) er moet ten minste één lig-, zit-, of stortbad per 20 bewoners voorhanden zijn. De baden 
moeten gemakkelijk toegankelijk zijn;  
b) vanaf 1 januari 2014 moet er minstens één gemeenschappelijk aangepast bad zijn in het 
woonzorgcentrum. Eveneens vanaf die datum moet er per 30 bewoners ten minste één 
gemeenschappelijke badkamer beschikbaar zijn met een aangepaste bad- of douchegelegenheid 
en een toilet; 
c) de voorwaarden, vermeld in punt a), vervallen op 1 januari 2014; 
11° het woonzorgcentrum moet per woongelegenheid het nodige meubilair ter beschikking 
kunnen stellen opdat elke bewoner op een behoorlijke manier kan eten, rusten en slapen.  
Er moet aan de bewoners de mogelijkheid geboden worden de kamer in te richten met eigen 
meubilair.  
De inrichting van de woongelegenheid laat de nodige flexibiliteit om het meubilair te plaatsen, 
voor zover de zorg- en dienstverlening en de veiligheid niet in het gedrang komen; 
12° per bewoner moet op de kamer een koelkast ter beschikking gesteld kunnen worden;  
13° a) in de bewonerskamers en in de zit- en eetruimte moet het raamoppervlak ten minste een 
zesde bedragen van de nettovloeroppervlakte. In een kamer of een zit- en eetruimte met een 
nettovloeroppervlakte van meer dan 30 m2 is het raamoppervlak ten minste een zevende van de 
nettovloeroppervlakte; 
b) de hoogte van de raamdorpels moet zittend, een ongehinderd zicht op de buitenwereld 
mogelijk maken, evenwel zonder gevaar voor ongevallen;  
c) vanaf 1 januari 2019 moet het glasoppervlak van het raam in alle kamers en 
gemeenschappelijke ruimten beginnen op maximaal 85 cm hoogte, gemeten vanaf het 
vloeroppervlak, en ook zittend moet een ongehinderd zicht naar buiten mogelijk zijn;  
d) de voorwaarde, vermeld in punt b), vervalt op 1 januari 2019; 
14° vanaf 1 januari 2014 moet er in elke woongelegenheid minimaal aansluiting op tv, radio en 
telefoon mogelijk zijn; 
15° vanaf 1 januari 2019 moeten de gangen die voor de bewoners toegankelijk zijn, voldoende 
breed zijn zodat twee rolstoelen elkaar gemakkelijk kunnen kruisen. 
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II. 1e verklaring: Erkenningsvoorwaarden centra voor 

kortverblijf (bijlage XI, hoofdstuk III, afdeling III) 

Afdeling III Voorwaarden betreffende de infrastructuur 

Artikel 14. (01/01/2010- ...)  

Het centrum voldoet aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering.  

Artikel 15. (01/01/2010- ...)  

Het gebouw van een centrum voldoet aan de volgende voorwaarden : 
1° het centrum beantwoordt aan de voorwaarden voor de infrastructuur die van toepassing zijn 
op het woonzorgcentrum of centrum voor herstelverblijf waarin het is gevestigd; 
2° behalve als de gebruiker uitdrukkelijk om het tegendeel verzoekt, wordt het kortverblijf in een 
éénpersoonskamer aangeboden; 
3° de woongelegenheden worden zo ingericht en onderhouden dat ze op elk moment in gebruik 
genomen kunnen worden. 

III. 2e  verklaring: artikel 2 6e of 7e lid 

Art. 2. Binnen de beschikbare begrotingskredieten kan het VIPA aan erkende woonzorgcentra en 
centra voor kortverblijf die daarvoor na een oproep een aanvraag hebben ingediend, subsidies 
toekennen voor de terbeschikkingstelling en het gebruik van infrastructuur. 

          De minister doet een oproep voor het indienen van de aanvragen voor: 

1° de woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die uiterlijk op 31 
december 2014 een ontvankelijke aanvraag tot goedkeuring van het technische en financiële 
aspect van het masterplan en het betreffende project, vermeld in artikel 20 en 24/1 van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 18 maart 2011 tot regeling van de alternatieve 
investeringssubsidies, verstrekt door het Vlaams infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden 
Aangelegenheden, hebben ingediend en die nog geen goedkeuring van het masterplan en geen 
definitief principieel akkoord hebben gekregen; 

2° voor de woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf die in 2016 en 
2017 in gebruik werden of worden genomen, en die niet gevat worden door 1°.  

 

De minister bepaalt de modaliteiten voor de oproep, vermeld in het tweede lid. De toekenning 
van de infrastructuursubsidies gebeurt voor de aanvragen, vermeld in het tweede lid, 1°, op basis 
van de datum van ontvankelijkheid van hun aanvraag tot goedkeuring van het technische en 
financiële aspect van het masterplan en het betreffende project, waarbij de woongelegenheden 
met de oudste datum van ontvankelijkheid voorrang hebben. De toekenning van de 
infrastructuursubsidies gebeurt voor de aanvragen, vermeld in het tweede lid, 2°, volgens 
trimester of in voorkomend geval datum van ingebruikname, waarbij de woongelegenheden die 
eerst in gebruik werden of worden genomen, voorrang hebben.  
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De minister doet een oproep voor het indienen van de aanvragen voor de woongelegenheden 
die na 2017 in gebruik worden genomen. Deze oproep geldt ook voor woongelegenheden die 
vroeger en ten vroegste vanaf 2016 in gebruik werden genomen. De minister bepaalt de 
modaliteiten voor de oproep. De minister kan prioriteitscriteria bepalen voor de toekenning van 
de infrastructuursubsidies, die onder meer betrekking hebben op de aard van de 
werkzaamheden, vereist voor de realisatie van de woongelegenheden, en op de invulling van de 
programmatie voor woongelegenheden in woonzorgcentra en centra voor kortverblijf . 

 

Een aanvraag die volgt op een oproep als vermeld in het tweede of vierde lid, is ontvankelijk als 
de initiatiefnemer van het woonzorgcentrum of het centrum voor kortverblijf haar indient bij het 
VIPA en zij volgende stukken of gegevens bevat: 

1° de rechtsgeldige beslissing om voor de woongelegenheden, vermeld in de aanvraag, 
infrastructuursubsidies aan te vragen; 

2° de verbintenis om voor de woongelegenheden, vermeld in de aanvraag, te voldoen aan de 
voorwaarden, vermeld in artikel 3; 

3° de verbintenis, vermeld in artikel 6; 

4° het geplande trimester of in voorkomend geval de effectieve datum van ingebruikname van 
de woongelegenheden. 

 

De leidend ambtenaar van het VIPA beslist over de aanvragen. Hij kan met toepassing van artikel 
9, eerste lid, de infrastructuursubsidies verlenen, weigeren of, als de begrotingskredieten 
ontoereikend zijn, de infrastructuursubsidies verlenen vanaf een later trimester. In geval van een 
weigeringsbeslissing bevat de aangetekende zending ook een toelichting over de mogelijkheid, 
de voorwaarden en de procedure om een bezwaarschrift in te dienen bij het VIPA.  

 

Als de ingebruikname in het goedgekeurde of uitgestelde trimester, vermeld in de beslissing 
genomen op basis van het zesde lid, vanwege omstandigheden buiten de wil van de 
initiatiefnemer om, niet kan worden gehaald, kan de leidend ambtenaar van het VIPA maximaal 
twee keer één jaar uitstel verlenen op het trimester, vermeld in de beslissing. De initiatiefnemer 
bezorgt daarover een omstandig gemotiveerd verzoek aan de leidend ambtenaar van het VIPA 
met een aangetekende brief, uiterlijk in het trimester dat voorafgaat aan het trimester, vermeld 
in de beslissing. In geval van een weigeringsbeslissing bevat de aangetekende zending ook een 
toelichting over de mogelijkheid, de voorwaarden en de procedure om een bezwaarschrift in te 
dienen bij het VIPA. 

  

Het bezwaarschrift, vermeld in het zesde of zevende lid, is ontvankelijk als het gemotiveerd is en 
het door de initiatiefnemer aangetekend of tegen ontvangstbewijs bij het VIPA wordt ingediend 
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binnen dertig kalenderdagen na de ontvangst van de weigeringsbeslissing. De beslissing van de 
minister over het bezwaarschrift wordt binnen zestig kalenderdagen na de ontvangst van het 
bezwaarschrift aan de initiatiefnemer meegedeeld met een aangetekende zending.  

 

IV. 4e verklaring: artikel 3, 2e lid 
 

 

V. 4e verklaring : Afwijking stedenbouwkundige 

vergunning (artikel 3, 2e lid) 

In afwijking van het eerste lid, 4°, kan als voor de realisatie van de woongelegenheden geen 

stedenbouwkundige vergunning vereist is een woonzorgcentrum of een centrum voor kortverblijf in 
aanmerking komen voor infrastructuursubsidies in één van de volgende gevallen: 

1°   uit de aanvraag tot het bekomen van de voorafgaande vergunning blijkt dat voor die realisatie 

verbouwingswerken nodig zijn om de woongelegenheden te laten beantwoorden aan: 

a) hetzij de voorwaarden, vermeld in artikel 47/1 tot en met 47/4 van bijlage XII als het bevel tot 
aanvang van de werken gegeven wordt op zijn vroegst vanaf 1 januari 2017;  

b) hetzij de voorwaarden, vermeld in artikel 47 of artikel 47/1 tot en met 47/4 van bijlage XII als het 
bevel tot aanvang van de werken gegeven wordt uiterlijk op 31 december 2016; 

2°  de infrastructuur werd oorspronkelijk gebouwd voor een gebruik als erkende assistentiewoning of 

werd oorspronkelijk voorafgaande vergund en gebouwd voor een gebruik als een erkende 

verblijfseenheid in een centrum voor herstelverblijf. Uit de aanvraag tot het bekomen van de 

voorafgaande vergunning blijkt dat voor de realisatie van de woongelegenheden, erkende 

assistentiewoningen of erkende verblijfseenheden in een centrum voor herstelverblijf worden 

herbestemd, waarbij werken moeten worden uitgevoerd om die woongelegenheden te laten 
beantwoorden aan de voorwaarden, vermeld in artikel 47/1 tot en met 47/4 van bijlage XII;  

3°  de infrastructuur werd oorspronkelijk voorafgaand vergund en gebouwd voor een gebruik als een 

erkende woongelegenheid in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf, maar werd 

middels een voorafgaande vergunning en/of een erkenning tijdelijk in gebruik genomen als erkende 

assistentiewoning of erkende verblijfseenheid in een centrum voor herstelverblijf. De 

woongelegenheden, die worden uitgebaat als erkende assistentiewoningen of als erkende 

verblijfseenheden in een centrum voor herstelverblijf, worden middels een voorafgaande 

vergunning herbestemd als woongelegenheden in een woonzorgcentrum of een centrum voor 

kortverblijf, ongeacht of die herbestemming gepaard gaat met werken, en ze beantwoorden aan de 

volgende voorwaarden: 

a) de woongelegenheden zijn het voorwerp van een voorafgaande vergunning voor 
woongelegenheden in een woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf;  

b) de woongelegenheden zijn gerealiseerd conform de voorwaarden, vermeld in artikel 47 of 
artikel 47/1 tot en met 47/4 van bijlage XII, naargelang de stedenbouwkundige vergunning voor 
hun realisatie werd aangevraagd uiterlijk op 31 december 2016 of op zijn vroegst vanaf 1 januari 
2017. 
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VI. 6e verklaring: BVR Alternatieve financiering 

18/3/2011, artikel 87 

De aanvrager is ertoe gehouden, wat betreft de gesubsidieerde onroerende goederen gedurende de 
concrete minimumperiode, vermeld in artikel 12 van het decreet van 23 februari 1994, en wat 
betreft de gesubsidieerde roerende goederen gedurende een periode van vijf jaar voor de medische 
uitrusting of de bijzondere uitrusting en van tien jaar voor de andere roerende goederen, elke 
vervreemding, elke bezwaring met een zakelijk recht of genotsrecht, of elke concrete 
bestemmingswijziging van het gesubsidieerde goed aan de uitdrukkelijke en voorafgaande 
toestemming te onderwerpen ofwel van het Fonds als het gesubsidieerde goed een bestemming 
krijgt in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, als die aangelegenheden vallen 
onder het beleidsdomein waartoe het Fonds behoort, ofwel van de minister in de andere gevallen. 
De toestemming van de minister kan alleen maar gegeven worden na gunstig advies van de Inspectie 
van Financiën. 
 
Als de investeringswaarborg is verleend en de gewaarborgde lening nog niet volledig is afbetaald 
door de aanvrager, wordt bij de aanvraag van een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming een 
document gevoegd waarin de financier zich akkoord verklaart met de aanvraag. Als de 
investeringswaarborg is verleend en de gewaarborgde lening nog niet volledig is afbetaald door de 
aanvrager, moet de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, vermeld in het eerste lid, ook 
gevraagd worden na de periodes, vermeld in het eerste lid.  
 
Het gesubsidieerde goed moet als een goede huisvader beheerd en onderhouden worden gedurende 
de concrete minimumperiode, vermeld in artikel 12 van het decreet van 23 februari 1994, wat 
betreft de gesubsidieerde onroerende goederen en wat betreft de gesubsidieerde roerende 
goederen, gedurende een periode van vijf jaar voor de medische uitrusting of de bijzondere 
uitrusting en van tien jaar voor de andere roerende goederen. 

VII. 6e verklaring: BVR procedureregels 8/6/1999, artikel 

41, §2  

Artikel 41. (20/03/2016- ...)  

§ 1. De bevoegde personeelsleden van de Vlaamse administratie, bevoegd voor het 
beleidsdomein waartoe het Fonds behoort, oefenen ter plaatse of op stukken toezicht uit op de 
naleving van de verplichtingen, vermeld in dit besluit. 
 
De aanvrager is verplicht alle documenten die verband houden met de verwantschapsband, 
vermeld in artikel 2bis en 2ter, te bezorgen aan het Fonds als dat erom verzoekt.  
 
§ 2. De aanvrager is ertoe gehouden, wat betreft de gesubsidieerde onroerende goederen 
gedurende de concrete minimumperiode, vermeld in artikel 12 van het decreet, en wat betreft 
de gesubsidieerde roerende goederen gedurende een periode van vijf jaar voor de medische  
uitrusting of de bijzondere uitrusting en van tien jaar voor de andere roerende goederen, elke 
vervreemding, elke bezwaring met een zakelijk recht of genotsrecht, of elke concrete 
bestemmingswijziging van het gesubsidieerde goed aan de uitdrukkelijke en voorafgaande 
toestemming te onderwerpen ofwel van het Fonds als het gesubsidieerde goed een bestemming 
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krijgt in het kader van de persoonsgebonden aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, als die aangelegenheden 
vallen onder het beleidsdomein waartoe het Fonds behoort, ofwel van de minister in de andere 
gevallen. De toestemming van de minister kan alleen maar gegeven worden na gunstig advies 
van de Inspectie van Financiën. 
 
Als de investeringswaarborg is verleend en de gewaarborgde lening nog niet volledig is afbetaald 
door de aanvrager, wordt bij de aanvraag van een uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming 
een document gevoegd waarin de financier zich akkoord verklaart met de aanvraag.  Als de 
investeringswaarborg is verleend en de gewaarborgde lening nog niet volledig is afbetaald door 
de aanvrager, moet de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, vermeld in het eerste lid, 
ook gevraagd worden na de periodes, vermeld in het eerste lid. 
 
Met behoud van de toepassing van het eerste lid, is het centrum voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning zoals omschreven in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 9 
november 2012 inzake erkenning en subsidiëring van de centra voor kinderzorg en 
gezinsondersteuning, dat een residentiële functie of de typemodule ambulante opvang of 
ambulante pedagogische training van ouders samen met kinderen in groepsverband aanbiedt, 
ertoe gehouden, wat de door het Fonds gesubsidieerde onroerende goederen betreft, deze 
gedurende minstens een periode van acht jaar, te rekenen vanaf de subsidiebelofte, te gebruiken 
voor het aanbieden van de functie respectievelijk typemodule waarvoor men een 
investeringssubsidie heeft verkregen. 
 
§ 3. Het gesubsidieerde goed wordt als een goed huisvader beheerd en onderhouden gedurende 
de concrete minimumperiode, vermeld in artikel 12 van het decreet, wat betreft de 
gesubsidieerde onroerende goederen en wat betreft de gesubsidieerde roerende goederen, 
gedurende een periode van vijf jaar voor de medische uitrusting of de bijzondere uitrusting en 
van tien jaar voor de andere roerende goederen. 
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VIII. 7e verklaring: MB 2005, artikel 6, §4: 

Hoofdstuk 2. Wijziging van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere 
bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang 

Art. 10. Aan artikel 6 van het ministerieel besluit van 12 augustus 2005 houdende bijzondere 

bepalingen inzake prijzen voor de sector van de instellingen voor bejaardenopvang, gewijzigd bij 

het besluit van de Vlaamse Regering van 9 januari 2015, wordt een paragraaf 4 toegevoegd, die 
luidt als volgt: 

“§4. In afwijking van paragraaf 1 wordt bij het agentschap een aanvraag ingediend voor: 

1° elke prijsverhoging die wordt toegepast voor bewoners die overgebracht worden naar 

woongelegenheden in woonzorgcentra of centra voor kortverblijf of in gedeelten van die centra, 

die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verbouwing of een vervangingsnieuwbouw, en 

waarvoor infrastructuursubsidies als vermeld in bijlage XVII 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, 
zijn aangevraagd of zullen worden aangevraagd; 

2° de bepaling van de prijs die wordt aangerekend aan nieuwe bewoners van 

woongelegenheden in woonzorgcentra of centra voor kortverblijf of in gedeelten van die centra, 

die het voorwerp hebben uitgemaakt van een verbouwing of een vervangingsnieuwbouw, en 

waarvoor infrastructuursubsidies als vermeld in punt 1°, zijn aangevraagd of zullen worden 
aangevraagd; 

3° de bepaling van de prijs die wordt aangerekend aan bewoners van woongelegenheden in 

nieuwe woonzorgcentra of centra voor kortverblijf of , na een uitbreiding, in nieuwe gedeelten 

van bestaande woonzorgcentra of centra voor kortverblijf,  als voor die woongelegenheden 
infrastructuursubsidies als vermeld in punt 1°, zijn aangevraagd of zullen worden aangevraagd. 

 

Artikel 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de aanvragen, vermeld in het eerste lid.” . 
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