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Toelichting over het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 met
de procedures voor voorafgaande vergunningen en planningsvergunningen voor
bepaalde woonzorgvoorzieningen
Geachte voorzitter,
Geachte directie,
Op 18 december 2020 keurde de Vlaamse Regering het besluit goed tot
vastlegging van de procedure voor het verlenen van voorafgaande vergunningen
en planningsvergunningen voor lokale dienstencentra, centra voor dagopvang van
een dienst voor gezinszorg, centra voor dagverzorging, centra voor kortverblijf,
centra voor herstelverblijf of woonzorgcentra, en tot bepaling van de elementen
van de globale zorgstrategische visie voor deze voorafgaande vergunningen.
Dit besluit geeft uitvoering aan het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 voor
wat betreft de procedures voor het verlenen van voorafgaande vergunningen en
planningsvergunningen, en voor het bepalen van de elementen van de globale
zorgstrategische visie voor deze voorafgaande vergunningen.
Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 vervangt het besluit
van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de regels voor het
verlenen van de voorafgaande vergunning voor sommige woonzorgvoorzieningen, dat uitgevaardigd was op basis van het Woonzorgdecreet van 13
maart 2009.

pagina 1 van 6

Dit uitvoeringsbesluit van 2009 moest in overeenstemming gebracht worden met de nieuwe en
gewijzigde bepalingen vervat in het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019. Tegelijkertijd werden de
procedures tot het bekomen van een planningsvergunning, die tot nu toe vervat zaten in aparte
uitvoeringsbesluiten, geïntegreerd en op een uniforme wijze uitgeschreven.
Het volledige besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 kunt u raadplegen in de
Vlaamse Codex: https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1035169&param=inhoud .
Dit besluit is in werking getreden op 1 januari 2021.
Hierbij bezorg ik u een toelichting over de toepassing van dit besluit voor de voorafgaande
vergunningen en planningsvergunningen voor woonzorgcentra, centra voor kortverblijf type 1, centra
voor dagverzorging, centra voor dagopvang van een dienst voor gezinszorg en centra voor
herstelverblijf.

1. Procedure voorafgaande vergunning
De bestaande procedures voor het verkrijgen, het aanpassen of het verlengen van de voorafgaande
vergunning, die vervat zaten in het besluit van 5 juni 2009, werden grotendeels overgenomen.
Hieronder volgt een opsomming van de wijzigingen vervat in het besluit van 18 december 2020:
1.1. Wijze van indienen – artikel 2
Een aanvraag van een voorafgaande vergunning kan voortaan ofwel aangetekend met de
post ofwel op digitale wijze aan het agentschap bezorgd worden.
1.2. Ontvankelijkheid van de aanvraag van een voorafgaande vergunning – artikel 2
De opsomming van de documenten en gegevens die een aanvraag van een voorafgaande
vergunning moet bevatten om ontvankelijk te zijn, werd aangevuld met:
- een toelichting over de wijze waarop het initiatief past in de globale zorgstrategische
visie, waarvan de elementen bepaald zijn in artikel 6 van het besluit – zie verder punt 1.5.;
- een verbintenis dat de initiatiefnemer, nadat de voorafgaande vergunning is verleend, het
advies van het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen zal inwinnen op het moment dat de
bouwplannen worden uitgewerkt, als het inwinnen van dat advies in de specifieke
erkenningsvoorwaarden voor die voorziening opgenomen is.
Voor het insturen van het administratief basisdossier in deze procedure volgen op een later
moment nog verdere richtlijnen.

pagina 2 van 6

1.3. Verschillende ontvankelijke aanvragen op dezelfde datum – artikel 5 §1
De bestaande bepalingen voor de uitzonderlijke mogelijkheid dat er verschillende
ontvankelijke aanvragen ingediend worden op dezelfde datum die betrekking hebben op
dezelfde programmatie, worden overgenomen uit de vorige regelgeving.
Nieuw: voor de lokale dienstencentra, de centra voor kortverblijf type 2, de centra voor
dagverzorging, de centra voor herstelverblijf en de centra voor dagopvang worden de
gelijktijdige aanvragen behandeld in de volgorde die de zorgraad, in afstemming met het
lokaal bestuur, vastlegt op basis van objectief vastgestelde lokale noden.
1.4. Bekendmaking Belgisch Staatsblad – artikel 5 §2, artikel 8 §3 en artikel 9
In het besluit is nu expliciet opgenomen dat de beslissing over de voorafgaande vergunning
wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het agentschap paste dit reeds geruime tijd
toe en hierdoor wordt dit nu ook opgenomen in de wetgeving.
1.5. Elementen van de globale zorgstrategische visie – artikel 6
De vroegere toelichtingsnota over de evaluatiecriteria is vervangen door de elementen van de
globale zorgstrategische visie.
Bij de aanvraag van een voorafgaande vergunning moeten volgende elementen aangetoond
worden:
a) de wijze waarop de voorziening tegemoet zal komen aan de zorg- en ondersteuningsvragen van de gebruikers;
b) de wijze waarop in de voorziening woonzorg zal worden aangeboden;
c) de wijze waarop afgestemd wordt met de uitgangspunten van het decreet van 26 april
2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en
de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders;
d) de plaats van het initiatief binnen het geheel van bestaande woonzorgvoorzieningen en
andere welzijnsvoorzieningen en zorgverleners, en de samenwerking met die
voorzieningen en zorgverleners;
e) de wijze waarop de voorziening inspeelt op de noden van het beoogde werkingsgebied
en waarop wordt aangesloten op lokale beleidsintenties;
f) de visie op wonen, leven en verzorgen in de voorziening, als dat van toepassing is;
g) met uitzondering van de lokale dienstencentra: de verwachte rentabiliteit en
prijszetting;
h) de professionele kwaliteitsgaranties van de initiatiefnemer.
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2. Procedure planningsvergunning
2.1. Planningsvergunning bijkomende erkenning woonzorgcentrum
Hoofdstuk 3, afdeling 1 van het besluit van 18 december 2020 regelt de procedure voor het verkrijgen
van de planningsvergunning voor een bijkomende erkenning van woonzorgcentra die een
verzorgingsstructuur aanbieden die zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen opnemen.
De artikels 10 tot en met 14 bevatten specifiek de mogelijkheid voor een initiatiefnemer om de
inplantingsplaats van erkende woongelegenheden, of van geplande woongelegenheden in het kader
van de omzettingskalender, van een woonzorgcentrum met een bijkomende erkenning te wijzigen
naar de inplantingsplaats van één of meerdere andere woonzorgcentra (al dan niet met een
bijkomende erkenning) van dezelfde initiatiefnemer, mits het naleven van de opgenomen
voorwaarden. De planningsvergunning is hierbij twee jaar geldig.
Het verval van de planningsvergunning, geheel of gedeeltelijk, wordt geregeld in artikel 15.
2.2. Planningsvergunning bijkomende erkenning oriënterend kortverblijf
Hoofdstuk 3, afdeling 2 van het besluit van 18 december 2020 regelt de procedure voor het verkrijgen
van de planningsvergunning voor een bijkomende erkenning voor centra voor kortverblijf type 1 die
oriënterend kortverblijf aanbieden.
Deze procedure zat vervat in de bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2018
tot vaststelling van de regels voor het verlenen van een erkennings- of omzettingskalender en tot
wijziging van de regels voor de voorafgaande vergunning, en wordt bijna volledig overgenomen.
In het besluit van 18 december 2020 is toegevoegd dat de aanvraag ofwel aangetekend, ofwel op
digitale wijze aan het agentschap kan bezorgd worden, en is tevens expliciet opgenomen dat de
beslissing wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, naar analogie met de procedure voor de
voorafgaande vergunning.
2.3. Planningsvergunning bijkomende erkenning centrum voor dagverzorging
Hoofdstuk 3, afdeling 3 van het besluit van 18 december 2020 regelt de procedure voor het verkrijgen
van de planningsvergunning voor een bijkomende erkenning voor centra voor dagverzorging die een
verzorgingsstructuur aanbieden die zwaar afhankelijke zorgbehoevende personen overdag opvangt
en die de noodzakelijke ondersteuning biedt voor het behoud van die personen in hun
thuisomgeving, of voor centra voor dagverzorging die een verzorgingsstructuur aanbieden die
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overdag personen opvangen die lijden aan een ernstige ziekte die aangepaste zorg vereist en die de
noodzakelijke ondersteuning biedt voor het behoud van die personen in hun thuisomgeving.
Ook hier is toegevoegd dat de aanvraag ofwel aangetekend, ofwel op digitale wijze aan het
agentschap kan bezorgd worden en werd expliciet opgenomen dat de beslissing wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
2.4. Planningsvergunning bijzondere erkenning jongdementie
Hoofdstuk 3, afdeling 4 van het besluit van 18 december 2020 regelt de procedure voor het verkrijgen
van de planningsvergunning voor een bijzondere erkenning van woonzorgcentra voor de zorg en
ondersteuning van personen met jongdementie.
Deze procedure zat vervat in het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2019 houdende de
toekenning van een planningsvergunning en de erkenning van woongelegenheden met een
bijzondere erkenning voor de zorg en ondersteuning van personen met jongdementie en wordt bijna
volledig overgenomen.
Voor de aanvragen waarvoor de toekenning van de planningsvergunning mogelijk is binnen de
programmatie, is in het besluit van 18 december 2020 toegevoegd dat het agentschap de prioriteit van
de ingestuurde aanvragen bepaalt op basis van een evaluatie van de toelichting vermeld in artikel 28, 4°,
en het advies van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, vermeld in artikel 28, 5°, en welke
aanvragen op basis van deze evaluatie in aanmerking komen voor de toekenning van een
planningsvergunning.
Als het totale aantal woongelegenheden waarvoor een planningsvergunning wordt aangevraagd, hoger
ligt dan de vrije ruimte in de programmatie, bepaalt het agentschap op basis van deze evaluatie welke
aanvragen in aanmerking komen voor de toekenning van een planningsvergunning.
Ook voor de beslissing over deze planningsvergunning is expliciet opgenomen dat deze wordt
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
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3. Aanvraagformulieren
De aanvraagformulieren voor een nieuwe voorafgaande vergunning, het aanpassen of het verlengen
van een voorafgaande vergunning zijn intussen geactualiseerd en ter beschikking op de website van
Zorg en Gezondheid.
Aanvraag nieuwe voorafgaande vergunning: Aanvraag van een voorafgaande vergunning voor een
woonzorgcentrum, een centrum voor kortverblijf type 1, een centrum voor dagverzorging, een
centrum voor dagopvang als bijkomende erkenning van een dienst voor gezinszorg of een centrum
voor herstelverblijf
Aanvraag tot aanpassing van de voorafgaande vergunning: Formulier voor de aanvraag tot
aanpassing van de voorafgaande vergunning voor een woonzorgcentrum, een centrum voor
kortverblijf, een dagverzorgingscentrum, een serviceflatgebouw of een centrum voor herstelverblijf
Aanvraag tot verlenging van de voorafgaande vergunning: Formulier voor de aanvraag van de
verlenging van de voorafgaande vergunning voor een woonzorgcentrum en een centrum voor
kortverblijf
Voor het verschuiven van woongelegenheden met een bijkomende erkenning zal binnenkort een
specifiek aanvraagformulier ter beschikking worden gesteld.

4. Vragen?
Als u over deze toelichtingsbrief en de toepasselijke regelgeving nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met het agentschap via mail: ouderenzorg@vlaanderen.be.
Met vriendelijke groeten,

Dirk Dewolf
Administrateur-generaal
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