Definities van de voornaamste begrippen in GKB / CoBRHA
Deze lijst is niet exhaustief.
Einddatum van een erkenning: de datum waarop een erkenning de status “geschorst” of “gestopt”
kreeg.
Erkenning: de schriftelijke toestemming van de Vlaamse Regering of een gedelegeerde minister of
ambtenaar aan een inrichtende macht om een bepaalde zorgactiviteit uit te oefenen, eventueel
beperkt tot bepaalde sites.
Erkende zorgvoorziening: een zorgvoorziening met minstens 1 erkenning.
Organiserend bestuur: [synoniem van inrichtende macht]
Status: de staat van de erkenning. Mogelijke statussen zijn “in behandeling”, “geweigerd”, “actief”,
“geschorst” of “gestopt”.
Inrichtende macht: een rechtspersoon, feitelijke vereniging of natuurlijke persoon die zorgactiviteiten
aanbiedt en daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk is.
Site: een fysieke locatie waar zorg aangeboden wordt (meestal door zorgverleners), met een adres en
een naam. Een vestigingsplaats kan een subvestigingsplaats zijn, dat wil zeggen: een vestigingsplaats
van een andere vestigingsplaats. De vestigingsplaats is een onderdeel van een zorgvoorziening.
Startdatum van een erkenning: de datum waarop een erkenning de status “actief” kreeg.
Vestigingseenheid: een site of maatschappelijke zetel met een uniek vestigingsnummer in de
Kruispuntbank voor Ondernemingen.
Zorgactiviteit: een activiteit die bestaat uit het behandelen, begeleiden, ondersteunen, bijstaan,
opvangen, bewaken, … van zorggebruikers, zoals zieken, mensen met een handicap, mensen met
relationele problemen, kleine kinderen, minderjarigen die problemen hebben, …
Zorgactiviteitstype: het type zorgactiviteit dat erkend werd. Een zorgactiviteitstype kan een subtype
zijn van een ander zorgactiviteitstype. Bij wijze van voorbeeld: zorgvoorzieningstype ziekenhuis =>
zorgactiviteitstype algemeen ziekenhuis => zorgactiviteitstype dienst inwendige en heelkundige
geneeskunde => zorgactiviteitstype CD-bedden intensieve zorg.
Zorgagentschap: een entiteit van het beleidsdomein WVG die:
-

geleid wordt door / werknemers telt die (al dan niet bij delegatie) gemachtigd zijn om
erkenningen uit te reiken; of
belast is met de voorbereiding of opvolging van die erkenningen.

Zorgassociatie: verschillende inrichtende machten of zorgvoorzieningen die samen erkend zijn voor
een bepaalde zorgactiviteit.

Zorgvoorziening: een herkenbare eenheid van één of meerdere vestigingsplaatsen en één of
meerdere erkenningen met 1 zorgvoorzieningstype, erkend door 1 zorgagentschap en met 1 en enkel
1 inrichtende macht. Indicatief voor de eenheid kunnen zijn: dezelfde naam, dezelfde directie, …
Zorgvoorzieningstype: het type van de zorgvoorziening, gebaseerd op de hoogste of meest algemene
regelgevende tekst. Als er een decreet op het autonoom algemeen welzijnswerk is, is dit dus
“centrum voor autonoom algemeen welzijnswerk”. Als er een ziekenhuiswet is, is dit dus
“ziekenhuis”. Een zorgvoorzieningstype kan geen subtype zijn van een ander zorgvoorzieningstype.

