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SITUERING INSPECTIEBEZOEK

Het laatste inspectiebezoek aan de voorziening dateert van 2013 en kaderde in de verlenging van de 

erkenning. Deze erkenning loopt nog tot 29/2/2016 voor 51 wooneenheden.

Dit erkenningsbezoek kadert in de omschakeling van de erkenning van serviceflats (SFG) naar een erkenning als 

een groep van assistentiewoningen (GAW).

LEESWIJZER

Hoe werkt Zorginspectie?

Onze opdracht 

De opdracht van Zorginspectie bestaat erin om ten behoeve van het Agentschap Zorg en Gezondheid 

een objectief beeld te geven over de mate waarin de voorziening zich conformeert aan de gestelde 

voorwaarden. Het Agentschap Zorg en Gezondheid is immers bevoegd voor de erkenning van de 

ouderenvoorzieningen en de finale beoordeling van het dossier komt dit agentschap als toezichthouder 

toe. Daartoe geeft het verslag een overzicht van alle geïnspecteerde items.

Onze inspecties

De inspecties kunnen zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden. 

Niet alle elementen uit de regelgeving komen aan bod tijdens elke inspectie. Dit betekent niet dat aan 

die elementen uit de regelgeving niet moet worden voldaan, ze komen mogelijk bij een volgende 

inspectie aan bod.

Hoe leest u een inspectieverslag?

In het verslag wordt verwezen naar de verschillende erkenningsvoorwaarden, SMK’s en 

elementen/procedures uit het kwaliteitshandboek, zoals van toepassing.

Specifiek vindt u per item volgende elementen:

� Toelichting: in deze rubriek geeft de inspecteur aan welke aspecten van de regelgeving werden 

bevraagd, de toelichting kan verder nog relevante informatie bevatten m.b.t. de werking van de 

voorziening of m.b.t. de bewijsvoering. 

� Beoordeling: in de beoordeling volgt een uitspraak over de normconformiteit van enkel die 

elementen die bevraagd werden en die  werden vermeld in de toelichting. Het verslag van de 

inspecteur biedt een overzicht van de tekorten zoals deze op de dag van de inspectie werden 

vastgesteld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen tekorten met beperkte weerslag en 

tekorten die een grote impact hebben op de werking van de voorziening. Het Agentschap Zorg en 

Gezondheid is bevoegd een afweging van deze tekorten te maken en verder het (erkennings)

dossier op te volgen. Indien er tekorten werden vastgesteld dan worden de desbetreffende 

tekorten hier vermeld, onderverdeeld in tekorten erkenningsvoorwaarden/ SMK’s en 

kwaliteitshandboek.

� Aandachtspunten: Deze punten mogen niet gelezen worden als het niet voldoen aan een 

toepasselijke regelgeving en kunnen dus ook op basis van deze regelgeving niet afgedwongen 

worden. In enkele gevallen hebben deze te maken regelgevingen waarvoor andere 

toezichthouders bevoegd zijn (FAVV, …). In andere gevallen vraagt de inspectie enkel aandacht in 

functie van het belang van de bewoner/gebruiker of gewoon vanuit een ‘good practice’.

U vindt alle verdere informatie over onze organisatie op “www.zorginspectie.be”. 

TOEGEPASTE REGELGEVING

� Het Woonzorgdecreet van 13/03/2009
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� BVR 24/07/2009 en bijlage XVI bij dit besluit

� Ministerieel Besluit van 10 december 2001 inzake kwaliteitszorg in de rusthuizen, centra voor 

dagverzorging, centra voor kortverblijf, serviceflats en woningcomplexen met dienstverlening en 

de bijlage. 

� Het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids en 

welzijnsvoorzieningen

� BVR 17/07/1985 , bijlage A ,tot vaststelling van de normen waaraan een SFG moet voldoen om 

voor erkenning in aanmerking te komen (enkel voor de infrastructuurnormen: norm 2.2.2 tot en 

met 2.2.12 en norm 3.2.1. tot en met 3.2.3)

U kunt deze regelgeving terugvinden op www.zorgengezondheid.be/Beleid/Regelgeving/Regelgeving

ouderenzorg

ERKENNING / PROFIEL EN AANTAL BEWONERS

ERKENNING
WZD, art. 65

Het betreft geen groep van sociale assistentiewoningen.

Beoordeling

Geen tekorten

Vaststellingen op basis van:

 bewonerslijst

De voorziening vraagt een erkenning voor 51 assistentiewoningen.

PROFIEL EN AANTAL BEWONERS
BVR 24/07/2009, art. 1,1° en 10/2

WZD art. 33

Verblijf "bewoners jonger dan 65 jaar"

Vaststellingen op basis van:

 bewonerslijst

Aantal bewoonde assistentiewoningen 51

Aantal bewoners 54

3 woningen worden bewoond door een koppel, er is een beperkte wachtlijst.

In de voorziening verblijven geen bewoners jonger dan 65 jaar.

De gemiddelde leeftijd bedroeg in 2015 85,75 jaar, 3 bewoners verhuisden in 2015 naar een RVT en 2 

andere zijn overleden.
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Profiel van de bewoners

Beoordeling

Geen tekorten

Niet alle bewoners zijn nog in staat om zelfstandig in de assistentiewoning te verblijven, maar deze 

bewoners zijn voldoende omkaderd door mantelzorg of professionele hulpverleners 

(thuiszorgdiensten,...), of wonen samen met een valide partner. 

Concreet: op het moment van de inspectie was er 1 bewoner met een Bforfait, dus met een grotere 

zorgbehoevendheid. Deze bewoonster, die we bezochten,  wordt omringd door voldoende thuiszorg 

en/of mantelzorg. Wanneer de zorgbehoevendheid toeneemt en/of de omringende zorg afneemt krijgen 

de bewoners van de assistentiewoningen (AW) voorrang voor een opname in een WZC van de 

inrichtende macht.

Jaarlijks worden de validiteitsscores geactualiseerd.

Op het bureeltje van de permanentiemedewerkersflats  ligt een kaftje met daarop een aantal medische, 

verpleegkundige en sociale gegevens van de bewoners (o.a. de contactpersonen), bewoners zijn wel vrij 

om dit al dan niet in te vullen en hun privacy wordt gerespecteerd.

De basisstructuur wordt gevormd door een aantal modules van het Care Solutions zorgdossier.

Ja Nee NB

Is er een systeem van opvolging voor zelfstandigheid van de bewoners?

De woonassistent gaat steeds op gesprek bij kandidaat bewoners, zodat men zicht krijgt op de 

mogelijkheden en beperkingen van de persoon.

Bij de effectieve opname wordt aan elke nieuwe bewoner een validiteitscore toegekend op basis van het 

model verklaring van de huisarts gevoegd bij de omzendbrief 2/95.  Jaarlijks worden de validiteitscores 

geactualiseerd door de huisartsen. 

Andere indicatie voor zelfredzaamheid: momenteel er is niemand in de voorziening die de 

verplegingstoeslag betaalt (zie verder bij facturatie).

De noodoproepen worden geregistreerd, samen met de reden van de oproep.

De meeste bewoners van de GAW komen ook dagelijks naar het restaurant op het gelijkvloers om er  de 

warme maaltijd te gebruiken.  

INFRASTRUCTUUR / LOGISTIEK

INFRASTRUCTUUR
BVR 17/07/1985, normen 3.2.1,3.2.2, 3.2.3, 2.2.2, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 en 2.2.7

Vaststellingen op basis van:

 rondgang, volgende gedeelten werden bezocht tijdens de inspectie:

Rondgang in het gebouw en het bezoek aan alle gemeenschappelijke ruimten en twee 

assistentiewoningen.

Algemene beschrijving van het gebouw:

� 51 flatjes gebouwd in 1993 (hoogbouw.) De flatjes variëren in oppervlakte van ongeveer 36,5 tot 

45 m².  Reeds geruime tijd is 1 van de oorspronkelijke conciërgewoningen eveneens in gebruik 

als AW (conform de erkenningsvoorwaarden dus binnen de erkenning), een andere 
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conciërgewoning is omgebouwd tot personeelsruimte .

� toegankelijkheid: de algemene voordeur deur opent (met gebruik van een sleutel) verder 

elektrisch(van binnenuit met drukknop) i.f.v. gemakkelijke toegankelijkheid voor minder valide 

bewoners, de tweede sasdeur opent ook automatisch.

� beschrijving van de AW: de flatjes bestaan uit een leefruimte met keuken (dampkap, ijskast, vier 

kookbekkens), soms een berging, badkamer inclusief douche met handgrepen, slaapkamer, verwarming op 

elektriciteit en in principe een vast en flexibel oproepsysteem. De flats beschikken over een rookdetector 

(geen centraal meldpaneel).

� de AW bezitten waar nodig  zonnewering (screens) en alle AW beschikken over een eigen 

brievenbus, deurbel, videofoon. 

� gemeenschappelijke lokalen: op het gelijkvloers zijn een binnentuintje, een groot terras, een goed 

aangeklede eetruimte met dienkeuken, een aangename zitruimte en een wasserette ter beschikking van de 

bewoners.  De centrale badkamer met ligbad is omgebouwd tot personeelsruimte omdat de bewoners geen 

gebruik maakten van het bad. Voor de inslapende waak is er een slaapkamer voorzien op het gelijkvloers. Er 

zijn 2 toiletten aan de eetruimte maar er zijn geen gemeenschappelijke rolstoeltoegankelijke toiletten.

� er is een rolstoeltoegankelijke lift en er zijn 2 trappen i.f.v. evacuatie.

� het onderhoud in het GAW was bij deze aangekondigde inspectie pico bello.

� de bewoners kunnen gebruik maken van een afvalsorteerruimte en fietsstalling.

Wijzigingen infrastructuur:

Al enkele jaren loopt een renovatieplan: flats die vrijkomen worden grondig opgefrist, wat bijna 25 jaar 

na de ingebruikname ook aangewezen is. Bij die opfrissing wordt de vloerbekleding vervangen, de ijskast 

vernieuwd, de douche verlaagd naar een instapdouche, het toilet verhoogd en in de keuken wordt een 

nieuwe keramische kookplaat geplaatst.

Ondertussen werden ook de meeste gemeenschappelijke ruimten opgefrist, in frisse kleuren 

herschilderd en voorzien van een (nog) huiselijker aankleding.

Bij de huidige inspectie werd wel vastgesteld dat de vervanging van de kuipdouches in de AW niet 

helemaal geslaagd is: de gebruikte platte vloerplaten voor de instapdouche kunnen in sommige flats niet 

in de grond ingewerkt worden(eronder lopen de WCbuizen) dus er blijft een relatief hoge opstap 

(ongeveer 20 cm) maar vooral: doordat geen douchewanden voorzien is maar losse gordijnen is er veel 

kans dat uit de hoeks geplaatste douches veel water overloopt op de vloer (geen antislip) met een 

verhoogde kans op valincidenten.

Er gebeurden het afgelopen jaar nog diverse kleinere aanpassingen:

 aanpassing buitenverlichting

 het plaatsen van de wasmachines en droogkasten op een sokkel i.f.v. ergonomisch gebruik

 het plaatsen van windschermen aan het terras

 het automatiseren van de voordeur.

Geplande wijzigingen:
Verdere renovatie van de AW die vrijkomen en herinrichting van de afvalberging.

Geen andere ouderenvoorzieningen op dezelfde campus, wel een crèche.
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Erkenningsvoorwaarden BVR 17/07/1985

Deze erkenningsvoorwaarden zijn van toepassing op de gehele voorziening.

Gebouwen Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

De groep van assistentiewoningen bestaat uit één of meerdere gebouwen 

die functioneel een geheel vormen

De wooneenheid bestaat uit: Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

Leefruimte

Kookruimte

Slaapruimte

Afzonderlijke toiletruimte met badgelegenheid 

Nettovloeroppervlakte van leefruimte en slaapruimte in totaal minimaal 

24 m²

Polyvalente ruimte Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd
NVT

Men beschikt over een polyvalente ruimte

De polyvalente ruimte heeft een oppervlakte in verhouding tot 

het aantal bewoners (tenminste 1 m² per bewoner)

De bewoners kunnen gebruik maken van de polyvalente ruimtes op het gelijkvloers: zoals 

hierboven aangegeven een aantrekkelijk ingerichte zitruimte met bibliotheek en fitness hoek die 

uitgeeft op een zonnige binnentuin en een mooi aangeklede eetruimte annex dienkeuken 

uitgevend op een zonnig terras.

Oproepsysteem Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

Elke assistentiewoning beschikt over een oproepsysteem

De bewoners beschikken over een oproepsysteem in de living en desgewenst over een draagbaar 

toestel. Er kan een spreekluisterverbinding tot stand gebracht worden.

Ter plaatse bleek wel dat niet alle bewoners een mobiel oproepsysteem hebben, wellicht speelt 

hier dat de waarborg ervoor 125 euro bedraagt. 

Aansluitend op de inspectie liet de voorziening wel onmiddellijk weten dat ze deze waarborg 

zullen afbouwen.

In de badkamer is er geen permanent oproepsysteem, gelet op de overgangsbepalingen rond 

infrastructuur dient de voorziening nog niet aan deze norm te voldoen maar in de toekomst wordt 

volgende visie gehanteerd: er moet in elke sanitaire ruimte een oproepsysteem beschikbaar zijn 

dat gemakkelijk bereikbaar is voor de bewoner en de bewoners moeten overal in het gebouw een 

noodoproep kunnen plaatsen.  

In het sanitair moet er permanent een oproepsysteem aanwezig zijn. Dit oproepsysteem moet niet 

vast zijn maar moet wel altijd aanwezig zijn, hier is het dus niet voldoende dat de bewoner een 

oproep kan plaatsen met de draagbare oproepmedaillon die hij/zij zelf bij heeft. 

Raamoppervlakte Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd
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Elke leefruimte van de assistentiewoning beschikt over een 

raamoppervlakte van minstens één zesde van de netto vloeroppervlakte

Elke gemeenschappelijke zitkamer beschikt over een raamoppervlakte van 

minstens één zesde van de netto vloeroppervlakte

Hoogte raamdorpels Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

De hoogte van de raamdorpels in de leefruimte van de assistentiewoning 

laten ongehinderd zicht op de buitenwereld toe

De hoogte van de raamdorpels in de gemeenschappelijke zitkamers laten 

ongehinderd zicht op de buitenwereld toe

Structureel onderhoud Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

Het structurele onderhoud van het gebouw is voldoende

Voldoende verwarming, ventilatie en verlichting Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

De groep van assistentiewoningen is voldoende verwarmd

De groep van assistentiewoningen is voldoende geventileerd

De groep van assistentiewoningen is voldoende verlicht

De verwarming in de AW gebeurt met elektrische accumulatievuren, er wordt periodiek uitgelegd 

op de bewonersraad hoe deze werken.

Minimale temperatuur Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

Een minimum temperatuur van 22°C kan in alle weersomstandigheden 

gegarandeerd worden in de leefruimten

Een minimale temperatuur van 18°C kan in de andere lokalen 

gegarandeerd worden 

Gemeenschappelijke sanitaire installaties Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd
NVT

Er zijn voldoende en behoorlijke gemeenschappelijke sanitaire 

installaties

Er is afzonderlijke sanitair voor het personeel

Er zijn aangepaste sanitaire installaties voor rolstoelgebruikers

De spiegels in de rolstoeltoegankelijke toiletten zijn aangepast 

aan rolstoelgebruikers

De toiletten zijn voorzien van een goede rechtstreekse 

verluchting of van een degelijke ventilatie

Elk toilet is voorzien van aangepaste muurleuningen

Elk toilet is voorzien van een klerenhaak, een 

closetpapierhouder en een handenwasbak met zeep en 

handdoek

Er is zijn twee gemeenschappelijke toiletten aan de polyvalente ruimte. Beide zijn voorzien van 

handgrepen maar niet echt rolstoeltoegankelijk.

Voor het personeel  zijn er afzonderlijke sanitaire installaties inclusief een douche.  
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Beoordeling

Erkenningsvoorwaarden

Aandachtspunten

 De groep van assistentiewoningen voldoet niet aan het BVR 17/07/1985, norm 2.2.7.: voor de 

rolstoelgebruikers moeten aangepaste sanitaire installaties worden voorzien. 

 In de toekomst (2034) dient er in het sanitair een permanent oproepsysteem aanwezig te zijn. Dit 

oproepsysteem moet niet vast zijn maar moet wel altijd aanwezig zijn, hier is het dus niet 

voldoende dat de bewoner een oproep kan plaatsen met de draagbare oproepmedaillon die hij/zij 

zelf bij heeft. 

 Het lijkt aangewezen dat men onderzoekt of een verlaging van deze waarborg meer bewoners zou 

motiveren om een draagbaar oproepsysteem te gebruiken (immers nu geen oproepsysteem in de 

badkamer of slaapkamer).

Het lijkt aangewezen om na te kijken of een meer aangepaste vervanging van de douches niet 

mogelijk is met het oog op het vermijden van valincidenten

LOGISTIEK

MB 10/12/2001: SMK 4.2 

BVR 17/07/1985, normen 2.2.2, 2.2.3, 2.2.8, 2.2.9, 2.2.10 en 2.2.11

Vaststellingen op basis van:

 Rondgang, volgende gedeelten werden bezocht tijdens de inspectie:

Alle gemeenschappelijke ruimten en bezoek aan 2 bewoonde assistentiewoningen.

Het onderhoud van de gemeenschappelijke delen wordt uitgevoerd door:

 externe firma

Er werd in de afgelopen erkenningsperiode geopteerd om voor het onderhoud van de 

gemeenschappelijke delen van de GAW niet langer te werken met eigen personeel. I.f.v. de continuïteit 

werd gekozen voor een onderhoudsfirma.

Deze voorziet dagelijks 2 uur: men start daarbij op maandagochtend en komt de overige weekdagen 's 

avonds zodat de weekendperiode, waarin het op dienst zijnde personeel zelf voor het onderhoud dient 

in te staan, beperkt wordt.

Erkenningsvoorwaarden BVR 17/07/1985

Beoordeling

Geen tekorten

Conform
Niet 

Conform

Niet 

Bevraagd

Tijdens de rondgang bleek het dagelijkse onderhoud voldoende

Er mogen geen dieren worden gehouden die hinderlijk zijn voor de 

bewoners of een gevaar opleveren voor de hygiëne

Drinkbaar water moet in voldoende mate in gans het gebouw beschikbaar 

zijn

In het KHB werd een procedure schoonmaak uitgewerkt

PERSONEEL
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PERSONEELSFORMATIE
BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 10, 11 en 28

WZD, art. 36, eerste lid, 2° en 3°

SMK 5.4.

Vaststellingen op basis van:

 personeelslijst

 gesprek met de woonassistent

Woonassistent Ja Nee NB

De voorziening beschikt over een woonassistent

De functie van woonassistent wordt uitgevoerd door een externe medewerker

Beschikbaarheid van de woonassistent Ja Nee NB

De woonassistent is minstens eenmaal per week aanwezig

De woonassistent is dagelijks telefonisch bereikbaar tijdens de kantooruren

Jobtime (uren/week) 8

De woonassistent is voor 0.78 vte beschikbaar, in de praktijk is zij enkel op woensdagnamiddag 

niet aanwezig. Zij heeft een opleiding bachelor in de psychologie.

Takenpakket van de woonassistent Ja Nee NB

De woonassistent van de groep van assistentiewoningen zorgt ervoor dat de 

bewoners kunnen deelnemen aan activiteiten die de sociale netwerkvorming 

bevorderen

Er wordt gezorgd voor een werking met integratie in de buurt

De woonassistent verzorgt de contacten met de vertegenwoordiger van de bewonersgroep in de 

straat, men doet gezamenlijke activiteiten en ook met het lokaal dienstencentrum van het 

Zorgbedrijf in de buurt wordt er samengewerkt.

Overig personeel Ja Nee NB

Er worden nog andere personeelsleden ingeschakeld

Naast de woonassistent beschikt de voorziening over 3.81 vte "verzorgenden" i.f.v. de dag 

permanentie: het betreffen hier 5 personeelsleden waarvan 1 verpleegaspirant is, 1 een opleiding 

volgde tot logistiek medewerkster en de anderen geen specifieke opleiding volgden in de zorg.  Zij 

geven geen baden, zetten geen medicatie klaar en bedelen deze  niet.  

Men beschikt verder nog over 1.1 vte voor de (grotendeels slapende) nacht: het ene personeelslid 

volgde een opleiding tot logistieke hulp, de andere heeft een opleiding bachelor orthopedagogie 

gevolgd.

Voor bijscholing sluiten de personeelsleden aan bij deze van de andere voorzieningen van dezelfde 

inrichtende macht.

Op de centrale diensten beschikt men over 0.47 vte keukenpersoneel i.f.v. de maaltijdbereiding 

voor de GAW en ter plaatse is verder nog 1.43 vte onderhoudspersoneel beschikbaar

De boodschappendienst wordt  zowel door de medewerkers als door een vrijwilligster opgenomen.
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Beoordeling

Geen tekorten

De plaatselijke ploeg medewerkers is zowel in de dagploeg als in het nachtteam zeer stabiel en dus 

erg vertrouwd voor de bewoners. Toen 2 jaar geleden de toenmalige verantwoordelijke met 

pensioen ging, werd er voorzien dat de nieuwe woonassistente gedurende een jaar 1 dag per 

week dubbel kon lopen zodat ook zij een vertrouwd gezicht werd voor de bewoners en goed 

ingewerkt is.

Gekwalificeerd personeel Ja Nee NB

Het personeel is gekwalificeerd voor de taken die ze uitvoert

ZORG- EN DIENSTVERLENING

OVERZICHT FACULTATIEVE DIENSTVERLENING
BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 6

MB 10/12/2001, art. 3 en  SMK 4.2

Warme maaltijden

Vaststellingen op basis van:

 menu

 jaarverslag 2013

Ja Nee NB

De bewoners krijgen de mogelijkheid om een warme maaltijd te bestellen

7/7 dagen

Alle dagen dus 7 op 7, wordt een warme maaltijd aangeboden in de eetruimte.  De maaltijden 

worden aangeleverd vanuit de Eeuwfeestkliniek.

 Bewoners kunnen er ook voor kiezen (meerprijs van 1,25 euro) om op hun flat te eten.

 Dieetmaaltijden zijn verkrijgbaar.

 Verder kan men ook opteren om 's middag of 's avonds enkel een thermos warme soep geleverd 

te krijgen op de flat.

 Een vergunning van de Eetwareninspectie was vorige inspectie beschikbaar, ze hing toen uit, bij 

dit bezoek niet nagekeken.

Ook voor het ontbijt en het avondmaal kunnen de bewoners beroep doen op de hulp en 

dienstverlening van de GAW (zie verder voor gebruik en prijzen). 

De voorziening biedt de mogelijkheid tot het nemen van een warme maaltijd als volgt aan:

 nabijgelegen ziekenhuis

Momenteel  gebruiken dagelijks ongeveer 35 bewoners  de warme maaltijd in het GAW. 

Overige dienstverlening

De beheersinstantie biedt bovendien de volgende diensten aan, of brengt ze in het bereik van de 
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Beoordeling

Geen tekorten

bewoner:

 onderhoud flat

Gebeurt via externe diensten vb. poetsdienst van Familiehulp. Huidig gebruik: 25 bewoners

 verpleging / verzorging

Verpleging: gebeurt via externe diensten. Huidig gebruik: 40 bewoners

 (vaak 1 keer per week bad en enkele keren per week hulp bij een wasbeurt aan de lavabo)

Gezinszorg: gebeurt via externe diensten vb. Familiehulp. Huidig gebruik:6 bewoners

 boodschappendienst

Ad hoc door medewerkers (brengen brood, post, medicatie.. naar de flats) en een vrijwilligster

 wasserette

Ad hoc door bewoners, eventueel helpt het team van Cavell indien bewoners het niet meer zelf 

kunnen (geen strijk).

 klusjesdienst

Door de eigen klusjesman

 kapper

Wekelijks beschikbaar

 animatie

 Kledijhersteldienst door een gepensioneerde medewerkster

 verder komt er 3 keer per week een zelfstandig kinesist langs in de GAW, bewoners zijn 

vanzelfsprekend vrij om hierop beroep te doen

 15 bewoners maken momenteel gebruik van de eigen huishoudelijke hulp: d.w.z. dat voor 2,55 euro 

per dag op de flat de bedden worden gedekt, de vaat gedaan en de maaltijden naar de woning worden 

gebracht

 niemand van de bewoners betaalt momenteel de toeslag voor acute verpleegkundige zorg in de 

voorziening (dit is opgevat als een soort remgeld/signaal omdat dit niet de taak is van de voorziening en 

dat in voorkomend geval een meer aangepaste zorgvorm dient gezocht); noot: hiermee wordt niet 

crisiszorg of overbruggingszorg bedoeld. Het gaat hierover bewoners die structureel hulp nodig hebben 

bij het uitkleden, het in bed leggen enz.

Bij ziekte of valincidenten is er de afspraak dat, ook in het weekend, er een check gebeurt enkele keren 

per dag. 

Algemeen valt op dat de woonassistent (en wellicht ook haar equipe) erg goed op de hoogte is van de 

(zorg)situatie van de bewoners en dat men probeert te zorgen voor een zo goed mogelijk aanbod van 

hulp en dienstverlening dat tegemoet komt aan de zorgwensen van de bewoners.

CRISISZORG

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 7

Vaststellingen op basis van:

 afsprakennota

 gesprek met de woonassistent

Ja Nee NB NVT
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Beoordeling

Geen tekorten

De beheersinstantie garandeert de bewoners crisiszorg

De crisiszorg wordt georganiseerd:

 door de groep van assistentiewoningen zelf

Voor het organiseren van de crisiszorg doet de GAW een beroep op de eigen personeelsequipe.

OVERBRUGGINGSZORG

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 7

Beoordeling

Aandachtspunten

Vaststellingen op basis van:

 afsprakennota

 gesprek met de woonassistente

Ja Nee NB NVT

De beheersinstantie garandeert de bewoners overbruggingszorg

De overbruggingszorg wordt georganiseerd:

 door de groep van assistentiewoningen zelf

 in samenwerking met externen

Is er een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de externe 

dienst

De woonassistent zal samen met de bewoner/familie kijken naar de aanwezige mogelijkheden om 

de hulpverlening te optimaliseren en dit volgens de wensen van de bewoner. Bepaalde aspecten 

neemt men zelf op  maar eventueel ook met inbreng van een aantal erkende diensten voor 

thuisverpleging of thuiszorg waarmee er al een goede samenwerking is: zo verwijst men ook naar 

een recente samenwerking met Nachtzorg (een erkend samenwerkingsverband van diensten 

gezinszorg en aanvullende thuishulp in de stad Antwerpen die ook 's nachts toezicht komen doen).

Hoe men de overbruggingszorg de facto organiseert zou wel concreter kunnen worden 

omschreven in de afsprakennota.

Hoe men overbruggingszorg de facto organiseert zou naar de bewoners toe concreter 

omschreven kunnen worden.

PERMANENTIE

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 8, 16 en 29

Vaststellingen op basis van:

 afsprakennota

 registraties noodoproepen

 jaarverslag

De permanentie wordt waargenomen door:

Overdag:

 personeel groep van assistentiewoningen

zie item personeel
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Beoordeling

Geen tekorten

Nacht:

 personeel groep van assistentiewoningen

idem

Weekend:

 idem weekdagen

De oproepen komen rechtstreeks bij het personeelslid dat op die moment de permanentie verzorgt, 

terecht. Er is 24 u op 24 een personeelslid op dienst. 

Tussen 20 uur en 7 uur 's morgens is de nachtdienst ter beschikking, met een toer tussen 20 uur en 21.30 

u bij bewoners die dat wensen. Nadien slapende waak.

Voor technische storingen kan men beroep doen op de diensten van het nabijgelegen zusterziekenhuis.

Registratie oproepen en aantal oproepen: er zijn jaarlijks een 75 acute oproepen, maar er waren veel 

meer comfortoproepen: kleine dienstverleningen  (een ijsje, oogdruppels...): ongeveer 300 per jaar. 

Om de bewoners goed op te volgen, is ook een systeem van de deurhangers ontwikkeld: voor 22 u 

hangen de bewoners aan de deur van hun flatje een deurhanger waarop “aanwezig” staat; de afspraak is 

dat zij die voor 10 u ’s ochtends  weghalen. Indien 1 van beide “meldingen” niet gebeurt, dan controleert 

het personeel van wacht de situatie op het betrokken flatje. Dit systeem heeft zijn nut al bewezen o.a. bij 

bewoners die gevallen waren.

De woonassistent en/of de zorgequipe kijken dagelijks de registraties in het hiervoor gehanteerde 

agenda na en wanneer er oproepen van de GAW genoteerd zijn  doen zij de nodige opvolging, ook in het 

weekend. 

Organisatie van de permanentie Ja Nee NB

Gebeurt er een registratie van de oproepen

Is de gemiddelde wachttijd na een oproep bekend

In geval van een noodoproep voor een bewoner, wordt met die bewoner 

onmiddellijk contact opgenomen en, als dat nodig is, wordt het nodige gedaan 

om hem onmiddellijk passende zorg te verstrekken

Overdag en ’s nachts moet er altijd iemand ter beschikking zijn die onmiddellijk 

elke oproep van een bewoner kan beantwoorden en die onmiddellijk naar de 

bewoner kan gaan als uit het contact met de bewoner blijkt dat dit nodig is.

Beschikt men over voldoende informatie mbt de bewoners om de zorg goed uit 

te voeren (medische info, gegevens huisarts, contactgegevens, plaats sleutel,…)?

Er is per bewoner gestructureerde informatie met de belangrijkste gegevens beschikbaar 

(steekproefsgewijze nagekeken).

OPNAME EN ONTSLAGBELEID / ONTHAAL EN 

INFORMATIEVERSTREKKING

SAMENSTELLING OPNAMEDOSSIERS

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 17 en 18
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Door de inspecteur werd een steekproef uitgevoerd van 2 opnamedossiers. 

De nagekeken dossiers bevatten:

Beoordeling

Geen tekorten

Ja Nee NB

Een bewijs van overhandiging van de interne afsprakennota

Een ondertekende kopie van de schriftelijke overeenkomst

Een plaatsbeschrijving van de assistentiewoning

Nav de wijziging van erkenning werden binnen de groep nieuwe afsprakennota's (=AN) en 

overeenkomsten (=OVK) opgemaakt. Het zijn deze afsprakennota's en opnameovereenkomsten 

die nagezien werden bij een bezoek aan een zustervoorziening en waarvan verslag wordt gedaan 

in de volgende modules.

Ter plaatse worden immers dezelfde documenten gebruikt voor nieuwe bewoners.

AFSPRAKENNOTA

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 5,12,13,17,22,24

Vaststellingen op basis van:

 afsprakennota

De afsprakennota bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB NVT

de identificatie en contactgegevens van de groep van 

assistentiewoningen en de beheersinstantie ervan

de bijzondere verblijfsvoorwaarden

de omstandigheden die aanleiding kunnen geven tot het verbreken of 

opzeggen van de overeenkomst, alsook de procedure voor opzegging 

of verbreking en de opzeg of verbrekingsvergoeding

De bepalingen zijn conform art. 22 en 24: Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Opzegtermijn 30 dagen (60 dagen voor de beheersinstantie) 

Eerste maand proefperiode met opzegtermijn 7 dagen 

Tijdens opzegtermijn geen extra opzegvergoeding boven op 

dagprijs

Dagprijs enkel aangerekend tot dag voorafgaand aan nieuwe 

bewoning

De termijn waarover de nabestaanden beschikken om de 

assistentiewoning te ontruimen bedraagt minstens 5 dagen en 

kan in onderling overleg verlengd worden

Gedurende deze termijn mogen geen extra vergoedingen boven 

op de dagprijs aangerekend worden

Gedurende deze termijn wordt de dagprijs alleen aangerekend 

tot de dag die voorafgaat aan die nieuwe bewoning

Als de assistentiewoning niet binnen de bepaalde termijn 

ontruimd is kan de beheersinstantie de woning zelf ontruimen en 

de bezittingen opslaan, daarvoor kunnen enkel reële 

aantoonbare opslagkosten aan de nabestaanden aangerekend 
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worden

De afsprakennota bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB NVT

de wijze waarop de crisiszorg en overbruggingszorg, worden 

georganiseerd

de wijze waarop de gebruikersraad wordt samengesteld en functioneert

De bepalingen zijn conform de principes van art. 12: Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Er werd een gebruikersraad opgericht

De gebruikersraad vergadert minimaal 1 x per trimester

De samenstelling van de gebruikersraad is conform 

samengesteld (minstens de helft bewoners van 

assistentiewoningen of hun vertegenwoordigers) 

De gebruikersraad kan advies geven over alle aangelegenheden 

die de algemene werking betreffen

Alle bewoners ontvangen een kopie van de verslagen

De afsprakennota bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB NVT

de procedure voor de behandeling van suggesties, opmerkingen en 

klachten

De bepalingen zijn conform de principes van art. 13: Conform
Niet 

Conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Er werd een klachtenbehandelaar aangeduid

Klachten kunnen rechtstreeks, zowel schriftelijk als mondeling, 

door de bewoner of door zijn familie of mantelzorger aan die 

persoon worden meegedeeld

De klachtenbehandelaar verzamelt de ingediende suggesties, 

opmerkingen of klachten

Aan de indiener van de klacht wordt het gevolg dat aan de 

klacht wordt gegeven, rechtstreeks meegedeeld

De beheersinstantie verstrekt periodieke informatie over het 

klachtenbeleid aan de bewoners, hun familieleden en verzorgers

De afsprakennota bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB NVT

een verwijzing naar het agentschap dat toezicht uitoefent op de 

erkenning van de groep van assistentiewoningen, en een verwijzing 

naar de toepasselijke erkenningsvoorwaarden

Ja Nee NB

De bepalingen van de afsprakennota zijn conform art. 5: de bewoner geniet de 

grootst mogelijke vrijheid, zoals hij vrij is in zijn natuurlijk thuismilieu. De 

beheersinstantie kan die vrijheid alleen beperken om organisatorische redenen 

waarover duidelijk gecommuniceerd moet worden
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Beoordeling

Erkenningsvoorwaarden

De hoofdlijnen van de interne afsprakennota worden samengevat in een 

onthaalbrochure

Er is een beperkte (kennismaking) en een uitgebreidere onthaalbrochure (kandidaat bewoners) 

voorhanden.

Ja Nee NB

Was er een aanpassing van de interne afsprakennota het voorbije werkjaar

De wijzigingen ervan werden vooraf meegedeeld aan de bewoners

De wijzigingen werden op zijn vroegst toegepast dertig dagen na de 

kennisgeving aan de bewoner

 De groep van assistentiewoningen voldoet niet aan het BVR van 24/07/2009; bijlage XVI, art. 17 

inzake de inhoud van de interne afsprakennota, niet alle verplichte elementen werden vermeld. 

De afsprakennota bevat een verkeerde interpretatie van de wijze waarop de crisis of 

overbruggingszorg zal worden georganiseerd: het is de bedoeling van de wetgever om de 

bewoner zolang als mogelijk in zijn flat te laten wonen en een mogelijke opname in een 

ziekenhuis, WZC, CVK… te vermijden. Nu wordt in het document eerder ingegaan op 

mogelijkheden tot opname in andere voorzieningen (in de praktijk evenwel is er crisiszorg ter 

plaatse).Crisiszorg is de zorg die wordt aangeboden bij onvoorziene noodsituaties.

Met overbruggingszorg bedoelt de wetgever de hulp die wordt aangeboden in afwachting van de 

inschakeling van erkende diensten voor gezinszorg, poetshulp e.d.…Daar wordt nu niet expliciet 

genoeg op ingegaan in het document.

OVEREENKOMST

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Vaststellingen op basis van:

 overeenkomst

De overeenkomst bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB

de identificatiegegevens van de contracterende partijen

het bedrag en de samenstelling van de dagprijs

De overeenkomst is conform art. 20: Ja Nee NB NVT

Is inbegrepen in de dagprijs:

de activiteiten van de woonassistent

het gebruik van het oproepsysteem 

de garantie van crisiszorg en overbruggingszorg, met uitzondering van 

de reële kosten van die zorg 

het gebruik en het onderhoud van de ontmoetings- en 

gemeenschappelijke ruimten 

kosten van het genotsrecht van de assistentiewoning, tenzij de 

bewoner voor dat gebruik geen kosten hoeft te betalen aan de groep 

van assistentiewoningen 

de dagprijs bevat enkel kosten die niet verbonden zijn aan door de 

bewoner vrij te kiezen dienstverlening
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De overeenkomst bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB

de regeling voor de aanpassing van de dagprijs

De overeenkomst is conform art. 21: Wijziging dagprijs Conform
Niet 

conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Aanpassingen aan de dagprijs worden vooraf aan alle 

belanghebbenden bekendgemaakt 

De aanpassing gaat in ten vroegste dertig dagen na de 

kennisgeving ervan

De overeenkomst bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB NVT

een eventuele voorschotregeling met betrekking tot de dagprijs 

De overeenkomst bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB NVT

Wat het genotsrecht van de assistentiewoning betreft:

de assistentiewoning die aan de bewoner wordt toegewezen 

de verbintenis van de beheersinstantie om de bewoner geen andere 

assistentiewoning toe te wijzen, tenzij met zijn uitdrukkelijk akkoord of 

in het geval dat het genotsrecht van de groep van assistentiewoningen 

op het gebruik van de assistentiewoning wordt beëindigd

De beheersinstantie wijst de bewoner bij het betreden van de 

assistentiewoning op de mogelijkheid dat zijn genotsrecht van de 

woning kan worden beëindigd, in het geval dat het recht van de groep 

van assistentiewoningen om de AW te gebruiken wordt beëindigd. De 

beheersinstantie verbindt zich ertoe om aan de bewoner in 

voorkomend geval een gelijkwaardige assistentiewoning toe te wijzen

de verbintenis van de beheersinstantie om uiterlijk wanneer de 

bewoner de assistentiewoning betreedt, samen met de bewoner of zijn 

vertegenwoordiger, op tegenspraak en voor gezamenlijke rekening, een 

omstandige plaatsbeschrijving op te stellen die bij de overeenkomst 

wordt gevoegd

het bedrag van de waarborg die niet hoger mag zijn dan dertig keer de 

dagprijs 

de verbintenis om het bedrag van de waarborg op een geblokkeerde 

en gepersonaliseerde rekening te plaatsen, waarvan de opbrengst 

voor de bewoner is 

de waarborg dient alleen ter uitvoering van de bepalingen van de 

overeenkomst of om een eventuele schadevergoeding voor opzettelijk 

veroorzaakte schade te betalen 

de regelingen van aansprakelijkheid en verzekeringen

Er wordt geen waarborg gevraagd, men betaalt wel aan het begin van de maand.

De overeenkomst bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB

Wat de zorg en dienstverlening betreft:

de diensten en leveringen die aanleiding geven tot de aanrekening van een 

extra vergoeding
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het principiële verbod voor de groep van assistentiewoningen om gelden of 

goederen van de bewoner te beheren of te bewaren, vermeld in artikel 14

De overeenkomst bevat volgende bepalingen: Ja Nee NB

de verbintenis van de beheersinstantie om de overeenkomst alleen met het 

akkoord van de bewoner/ zijn vertegenwoordiger te wijzigen

de verwijzing naar de aanvullende bepalingen van de interne afsprakennota, 

alsook de regeling voor de wijziging van die afsprakennota

de verbintenis van de beheersinstantie om de overeenkomst niet te verbreken, 

tenzij wegens overmacht of om redenen en volgens de procedure, vermeld in de 

interne afsprakennota

de wijze waarop de overeenkomst eindigt of door de bewoner of zijn 

vertegenwoordiger of door de beheersinstantie beëindigd kan worden, de 

toepasselijke opzeggingstermijn en de andere vereisten voor een ontvankelijke 

opzegging

de overeenkomst is van onbepaalde duur

De overeenkomst is conform art. 22: Conform
Niet 

conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

Opzeg door bewoner:

als de bewoner de overeenkomst wil beëindigen bedraagt de 

opzeggingstermijn dertig dagen

die termijn gaat in op de eerste dag die volgt op de 

ontvankelijke betekening van de opzegging aan de 

beheersinstantie

Opzeg door beheersinstantie

als die beheersinstantie de overeenkomst wil beëindigen 

bedraagt de opzeggingstermijn zestig dagen

die termijn gaat in op de eerste dag die volgt op de 

ontvankelijke betekening van de opzegging aan de bewoner

Proefperiode

de eerste dertig dagen van het verblijf worden beschouwd als 

een proefperiode

de opzeggingstermijn wordt in die periode zowel voor de 

bewoner als voor de beheersinstantie beperkt tot zeven dagen

De overeenkomst is conform art. 23: Conform
Niet 

conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd

als naar het oordeel van de behandelende arts, na overleg met 

de andere betrokken zorgverleners, de lichamelijke of 

geestelijke gezondheidstoestand van de bewoner zodanig is dat 

een opname in een meer passende zorgvoorziening noodzakelijk 

is, verbindt de beheersinstantie zich ertoe, in overleg met de 

bewoner en zijn familie of mantelzorgers, te zorgen voor een 

passend verblijf en de opzeggingstermijn zolang te verlengen

De overeenkomst is conform art. 24: Conform
Niet 

conform

Niet 

vermeld

Niet 

bevraagd
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Beoordeling

Geen tekorten

het overlijden van de bewoner of, als er meer dan een bewoner 

is, van de langstlevende bewoner maakt een einde aan de 

overeenkomst

de termijn waarover de nabestaanden beschikken om de 

assistentiewoning te ontruimen, bedraagt minstens vijf dagen 

en kan enkel in onderling overleg verlengd worden

INSPRAAK EN KLACHTEN

INSPRAAK

BVR 24/07/2009, bijlage XVI, art. 12 

SMK: 1.5, 4.2 

MB 10/12/2001

Beoordeling

Geen tekorten

Vaststellingen op basis van:

 verslaggeving gebruikersraad

Gebruikersraad Ja Nee NB

Er is een gebruikersraad opgericht

De gebruikersraad vergadert minimaal 1 x per trimester

De samenstelling van de gebruikersraad is conform

De gebruikersraad kan advies geven over alle aangelegenheden die de algemene 

werking betreffen

Alle bewoners ontvangen een kopie van de verslagen

Men kan aantonen dat de opmerkingen en suggesties die aan bod kwamen in de 

gebruikersraad opgevolgd worden

De 4 verslagen van de bewonersraad van 2015 werden nagezien, alle bewoners zijn in principe lid 

van de bewonersraad, de meesten wonen de vergadering ook effectief bij. 

De vergadering wordt geleid door de WA, het verslag is helder en goed gestructureerd. Bij 

de vorige inspectie woonden we de toen geplande vergadering bij. 

Kwaliteitshandboek Ja Nee NB NVT

Het kwaliteitshandboek bevat een procedure collectieve inspraak

Ja Nee NB

Andere mogelijkheden tot inspraak

o.a. periodieke tevredenheidsmeting.
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FACTURATIE / GELDBEHEER 

BEHEER VAN GOEDEREN EN GELDEN

BVR van 24/07/2009; bijlage XVI,  art. 14

Beoordeling

Geen tekorten

Vaststellingen op basis van:

 afsprakennota

 overeenkomst

 gesprek met de woonassistent

Ja Nee NB NVT

Indien de beheersinstantie gelden of goederen van de bewoner beheert 

of bewaart dan gebeurt dit conform artikel 14 (bijlage XVI)

WAARBORG

BVR van 24/07/2009; bijlage XVI,  art. 18, 5°

Beoordeling

Geen tekorten

Vaststellingen op basis van:

 afsprakennota

 overeenkomst

 gesprek met de woonassistent

Ja Nee NB

Er wordt een waarborg gevraagd

Er wordt wel in het begin van de maand betaald.

DAGPRIJS

BVR van 24/07/2009; bijlage XVI, art. 20, 21

Vaststellingen op basis van:

 overzicht dagprijzen

Ja Nee

De dagprijs werd gesplitst in een deel genotsrecht en een deel dienstverlening

De dagprijs bedraagt: Minimum Maximum

(Per bewoner) € 26,72 30,65

(Per flat) € - -

Nazicht maandelijkse rekeningen steekproef.

 dagprijs:  26.72  30.65  €  (jaarlijks worden de prijzen geïndexeerd). 

De dagprijs is opgesplitst in een deel voor huisvesting en een deel voor basisdienstverlening/waakfunctie. De 

recentste melding d.d 1/12/2015 aan de overheid werd voorgelegd.
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Niet inbegrepen in dagprijs:

 kosten volgend uit het gebruik van de facultatieve dienstverlening

 gebruik  elektriciteit (dus ook verwarming)

 onderhoud van de woongelegenheid

 voeding / kleding

 zorgen m.b.t. lichaamshygiëne, alsmede medische en verpleegkundige zorgen

 gebruik telefoon en televisie

 prijzen facultatieve diensten:

middagmaaltijden: 6.5 € in de cafetaria (meerprijs indien op de flat)

ontbijt: 2 € per dag

avondmaaltijd: 2,5 € per dag

soep: 1,5 € per dag

huishoudelijke hulp (= kamerbediening maaltijden, vaatwas en beddenopmaak): 2,55 € per dag

garagestandplaats: 2 € per dag

poetshulp: door externe diensten volgens hun tarieven

klusjes: gratis

verzorgingstoeslag (= hulp bij wassen en aankleden): 2.5 € per maand bij hulp om zich aan te kleden en naar 

bed te gaan (momenteel betaalt niemand deze toeslag)

Inbegrepen in de dagprijs Ja Nee NB NVT

de activiteiten van de woonassistent

het gebruik van het oproepsysteem

de garantie van crisiszorg en overbruggingszorg, met uitzondering van 

de reële kosten van die zorg 

het gebruik en het onderhoud van de ontmoetings en 

gemeenschappelijke ruimten

kosten van het genotsrecht van de assistentiewoning, tenzij de 

bewoner voor dat gebruik geen kosten hoeft te betalen aan de groep 

van assistentiewoningen 

Andere

Het verbruik van water, het ophalen en verwijderen van huisvuil, de brandverzekering van de 

inhoud van de assistentiewoning.

Ja Nee NB

De dagprijs bevat enkel kosten die niet verbonden zijn aan door de bewoner vrij 

te kiezen dienstverlening

De dagprijs voor zover die betrekking heeft op de kosten van de zorg en 

dienstverlening, is gelijk voor alle bewoners van de GAW

Aanpassing dagprijs Ja Nee NB

Er was een aanpassing van de dagprijs in het afgelopen werkjaar

Goedkeuring/kennisgeving dagprijs Ja Nee NB

Er is een goedkeuring/kennisgeving van de dagprijs

De toegepaste dagprijs stemt overeen met de dagprijs vermeld op de 
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Beoordeling

Geen tekorten

goedkeuring/kennisgeving

FACTURATIE

BVR van 24/07/2009; bijlage XVI, art. 18 en 25

MB 10/12/2001, art. 3

SMK 4.2

Beoordeling

Geen tekorten

Vaststellingen op basis van:

 facturatie

Ja Nee NB

Voor elke gebruiker wordt er op het einde van elke maand een factuur 

opgemaakt.

De facturatie bevat de volgende elementen: Ja Nee NB NVT

de identiteit van de bewoner

het aantal dagen dat de bewoner die maand in de assistentiewoning 

verbleven heeft

de gevraagde dagprijs

een gedetailleerde opgave van alle extra vergoedingen die boven op de 

dagprijs in rekening zijn gebracht (aard, aantal, bedrag)

in voorkomend geval, de al betaalde bedragen voor de afgelopen 

verblijfsperiode en de te betalen bedragen voor de volgende maand 

het totale verschuldigde netto bedrag dat de bewoner moet betalen

Facturatie van supplementen Ja Nee NB

Alleen supplementen die vermeld werden in de overeenkomst worden 

aangerekend 

Kwaliteitshandboek Ja Nee NB NVT

In het kwaliteitshandboek is er een procedure facturatie voorzien

FACTURATIE BIJ OPZEG

BVR van 24/07/2009; bijlage XVI art. 22

Vaststellingen op basis van:

 facturatie van bewoners in opzeg

Niet Niet 
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Beoordeling

Geen tekorten

Conform Conform Bevraagd NVT

Opzegtermijn maximum 30 dagen (60 dagen voor de 

beheersinstantie)

Eerste maand proefperiode met opzegtermijn 7 dagen

Tijdens opzegtermijn geen extra opzegvergoeding boven op 

dagprijs

Dagprijs enkel aangerekend tot dag voorafgaand aan nieuwe 

bewoning

De factuur van 2 bewoners die de voorzieningen verlieten werd nagekeken, de betalingen aan het 

begin van de maand werden correct in mindering gebracht t.o.v. het aantal effectieve 

verblijfsdagen.

KWALITEITSZORG

DOCUMENTEN TER BESCHIKKING VAN INSPECTIE TER PLAATSE
WZD art. 72

Beoordeling

Geen tekorten

Alle gegevens werden vlot ter beschikking gesteld en de inspectie verliep in een constructieve sfeer.

De inspecteur(s),

Riet Van Hoye
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