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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
regelgeving over de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel
20;
- het decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor
persoonsgebonden aangelegenheden, artikel 6, §1, artikel 7bis, §1, eerste lid,
ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006 en gewijzigd bij het decreet van 12
februari 2010, en tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 17 maart 2006,
artikel 10, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999 en 12 februari 2010, en
artikel 11, §2, gewijzigd bij de decreten van 16 maart 1999 en 2 juni 2006;
- het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern verzelfstandigd
agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het decreet van 23
februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden,
artikel 6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016.
Vormvereisten
De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- De Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, heeft zijn akkoord gegeven
op 25 maart 2021
- De Raad van State heeft advies 69.549/3 gegeven op 2 juli 2021, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van
State, gecoördineerd op 12 januari 1973.
Initiatiefnemer
Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Welzijn,
Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:
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Hoofdstuk 1. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni
1999 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor
persoonsgebonden aangelegenheden
Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999
houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 13 december 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° punt 28° wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
“28° centrum voor ontwikkelingsstoornissen: een voorziening die erkend is
conform artikel 4 van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juni 1998 tot
regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor
ontwikkelingsstoornissen;”;
2° punt 28°bis wordt opgeheven;
3° punt 29° wordt opnieuw opgenomen in de volgende lezing:
“29° voorzieningen in de jeugdhulp: de erkende voorzieningen, vermeld in artikel
2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de
erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de
jeugdhulp;”.
Art. 2. In artikel 4, §1, 5°, van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 19 april 2002 en gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 10 november 2011, 14 februari 2014 en 5 september 2014, worden
de woorden “de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand” vervangen door
de zinsnede “de voorzieningen in de jeugdhulp, de centra voor
ontwikkelingsstoornissen”.
Art. 3. In hoofdstuk II, afdeling 2, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, worden in het
opschrift van onderafdeling A de woorden “de voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede “de voorzieningen in de jeugdhulp, de
centra voor ontwikkelingsstoornissen”.
Art. 4. In artikel 5, eerste lid, van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016, worden de woorden
“voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand” telkens vervangen door de
zinsnede “voorzieningen in de jeugdhulp, de centra voor
ontwikkelingsstoornissen”.
Art. 5. In artikel 8 van hetzelfde besluit, het laatst gewijzigd bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 15 januari 2016, worden de woorden “voorzieningen
van de bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede “voorzieningen in
de jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen”.
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Art. 6. In artikel 9, derde lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 5 september 2014, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de woorden “voor de voorzieningen van de bijzondere jeugdbijstand” worden
vervangen door de zinsnede “voor de voorzieningen in de jeugdhulp, de centra
voor ontwikkelingsstoornissen”;
2° de woorden “inzake de erkenning van voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand” worden vervangen door de zinsnede “inzake de erkenning van de
voorzieningen in de jeugdhulp, inzake de erkenning van de centra voor
ontwikkelingsstoornissen”;
3° de woorden “inzake de bijzondere jeugdbijstand” worden vervangen door de
zinsnede “inzake de jeugdhulp, inzake de centra voor ontwikkelingsstoornissen”.
Art. 7. In artikel 15, eerste lid, 1°, van hetzelfde besluit, vervangen bij het
besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 en gewijzigd bij de
besluiten van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019 en 13 december 2019,
worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in punt m) worden de woorden “de voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede “de voorzieningen in de jeugdhulp, de
centra voor ontwikkelingsstoornissen”;
2° in punt n), 5), wordt het woord “Jongerenwelzijn” vervangen door de woorden
“Opgroeien regie”.
Art. 8. In artikel 16, tweede lid, van hetzelfde besluit, vervangen bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 en gewijzigd bij de besluiten van
de Vlaamse Regering van 6 juli 2018, 23 november 2018 en 13 december 2019,
worden de woorden “bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede
“voorzieningen in de jeugdhulp, centra voor ontwikkelingsstoornissen”.
Art. 9. In artikel 19 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 30 mei 2008, 10 november 2011, 5 september 2014 en 15
januari 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden “de voorzieningen van de
bijzondere jeugdbijstand” vervangen door de zinsnede “de voorzieningen in de
jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen”;
2° in paragraaf 2 worden de woorden “de voorzieningen van de bijzondere
jeugdbijstand” telkens vervangen door de zinsnede “de voorzieningen in de
jeugdhulp, de centra voor ontwikkelingsstoornissen”.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni
2010 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende
voorzieningen en vergunde diensten
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Art. 10. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010
tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor de door het agentschap Opgroeien regie erkende
voorzieningen en vergunde diensten, vervangen bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 mei 2019 en gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering
van 20 maart 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden “en de gemeenschappelijke sanitaire
ruimten voor bewoners” vervangen door de zinsnede “, de gemeenschappelijke
sanitaire ruimten voor bewoners en de keuken die niet aan de HACCP-normen
moet beantwoorden”;
2° in het eerste lid, 3°, b), wordt de zinsnede “, douche” opgeheven;
3° in het eerste lid, 6°, wordt de zinsnede “, een douche” opgeheven;
4° er wordt een vierde lid toegevoegd, dat luidt als volgt:
“In dit artikel wordt verstaan onder HACCP-normen, de normen waaraan moet
worden voldaan in uitvoering van:
1° verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;
2° verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van
de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden;
3° het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen; en
4° het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen
van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in
sommige bedrijven van de levensmiddelensector.”

Art. 11. In artikel 7 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 6 juli 2018 en 20 maart 2020, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° het eerste lid wordt vervangen door wat volgt:
“In dit artikel wordt verstaan onder:
1°
subsidiabele oppervlakte: de som van de per bouwlaag berekende nuttige
vloeroppervlakte, buitenmuren inbegrepen, die in aanmerking wordt
genomen voor subsidiëring;
2°
centrum voor integrale gezinszorg: een erkende voorziening van de
categorie 2 als vermeld in artikel 2, §1, 2°, van het besluit van 5 april
2019.”;
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2° in het tweede lid, 1°, wordt tussen de zinsnede “het besluit van 5 april 2019”
en de zinsnede “: 65 m2” de zinsnede “, met uitzondering van de centra voor
integrale gezinszorg” ingevoegd;
3° aan het tweede lid wordt een punt 6° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“6° voor een centrum voor integrale gezinszorg, met behoud van de toepassing
van punt 2° en 3°: 65 m2 per gebruiker die het centrum volgens zijn erkenning
kan opnemen.”.
Hoofdstuk 3. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart
2011 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met
kinderen
Art. 12. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011
tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met
kinderen, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 5 september
2014, 30 oktober 2015 en 18 november 2016, wordt tussen het tweede en het
derde lid een lid ingevoegd, dat luidt als volgt:
“De vereisten, vermeld in het tweede lid, 2° en 3°, zijn in de volgende gevallen
niet van toepassing op de betrokken kinderopvanglocaties:
1°
de kinderopvanglocatie ligt in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en
de aanvrager beschikt over kinderopvangplaatsen waarvoor hem in het
kader van een capaciteitsuitbreiding een bijkomende gesubsidieerde
contractueel is toegewezen op basis van een overeenkomst als vermeld in
artikel 101bis van de programmawet van 30 december 1988. De
aanvrager bezorgt voor de kinderopvanglocatie in kwestie de beslissing tot
toewijzing van het contingent gesubsidieerde contractuelen aan het
Fonds;
2°
de kinderopvanglocatie ligt in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad of
de grootsteden Antwerpen of Gent en de aanvrager beschikt over
kinderopvangplaatsen waarvoor hij een subsidie van het lokaal bestuur
ontvangt conform artikel 112/1, §2, van het Procedurebesluit van 9 mei
2014. De aanvrager bezorgt voor de kinderopvanglocatie in kwestie de
beslissing tot toewijzing van de subsidie aan het Fonds.”.
Hoofdstuk 4. Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017
betreffende de subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen
Art. 13. In artikel 6/2, §1, derde lid, 19°, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 14 juli 2017 betreffende de subsidiëring van infrastructuur van
ziekenhuizen, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober
2020, worden de woorden “voor een psychiatrisch ziekenhuis” vervangen door de
woorden “voor een psychiatrische ziekenhuis of een revalidatieziekenhuis”.
Hoofdstuk 5. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni
2018 tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende
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financiering voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Art. 14. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018
tot regeling van het infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering
voor personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds
voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wordt een punt 9°/1 ingevoegd, dat
luidt als volgt:
“9°/1. HACCP-normen: de normen waaraan moet worden voldaan in uitvoering
van:
a) verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;
b) verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van
28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van
de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor
voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor
voedselveiligheidsaangelegenheden;
c) het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole,
meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen; en
d) het ministerieel besluit van 24 oktober 2005 betreffende de versoepelingen
van de toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de traceerbaarheid in
sommige bedrijven van de levensmiddelensector.
Art. 15. In artikel 23 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° aan paragraaf 3 wordt een punt 3° toegevoegd, dat luidt als volgt:
“3° als het project de functies medische dienst, of wasserij, of technische dienst,
of een keuken die aan de HACCP-normen moet beantwoorden, bevat, kan
daarvoor een deelforfait collectieve en ondersteunende zorglokalen worden
opgestart. Op dat deelforfait wordt de verhouding toegepast van de nettooppervlakte van die functies ten opzichte van 15 m2 netto-oppervlakte. De
hoogte van het deelforfait wordt onafhankelijk van de zorgzwaarte van de
gebruikers vastgesteld op 5,67 euro. Respectievelijk bij de medische dienst, de
wasserij, de technische dienst en de keuken vormen de ruimten die bestemd zijn
voor die functie een samenhangend geheel.”;
2° er wordt een paragraaf 6 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§6. Om het forfait van 2021 te berekenen, geldt dat het infrastructuurforfait niet
lager is dan een van de volgende bedragen:
1°
het bedrag van de subsidie van het voorgaande kalenderjaar met
uitsluiting van het supplement, vermeld in artikel 22, tweede lid;
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2°

in elk ander geval dan het geval, vermeld in punt 1°, het berekende
bedrag op basis van het veronderstelde gebruik, vermeld in artikel 22,
eerste lid.”.

Art. 16. Aan artikel 3, eerste lid, 7°, b), van bijlage 1 bij hetzelfde besluit,
gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, wordt de
zinsnede “, via een sas of in de onmiddellijke nabijheid van de
afzonderingsruimte” toegevoegd.
Art. 17. Aan artikel 5 van bijlage 1 bij hetzelfde besluit worden een tweede en
een derde lid toegevoegd, die luiden als volgt:
“Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds voor gebouwen die in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofstad liggen of in een van de centrumsteden,
vermeld in artikel 19ter decies van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling
van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds
de volgende afwijkingen toestaan:
1°
een afwijking op het hebben van een gemeenschappelijke buitenruimte,
vermeld in het eerste lid, 1° en 2°;
2°
een afwijking op het hebben van een beschutte fietsenstalling, vermeld in
het eerste lid, 3°.
Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds toestaan dat de
gemeenschappelijke buitenruimte niet aangrenzend is voor bestaande gebouwen
waar stedenbouwkundige voorschriften of erfgoedvoorschriften een
aangrenzende buitenruimte onmogelijk maken. Als het Fonds toestaat dat de
gemeenschappelijke buitenruimte niet aangrenzend is, kan het Fonds ook een
afwijking toestaan op de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 2° of 3°.”.
Art. 18. Aan artikel 7, §1, van bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt een tweede lid
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Voor de volgende monumenten of gebouwen kan het Fonds op verzoek van de
aanvrager een afwijking toestaan van de voorwaarden, vermeld in het eerste lid,
7°:
1°
een beschermd monument als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013;
2°
een gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch
landschap of van een beschermd stads- of dorpsgezicht als vermeld in het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
3°
een gebouw dat vastgesteld is in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed, vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
4°
een gebouw dat ingeschreven is in de inventaris van het onroerend
erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overeenkomstig het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.”.
Art. 19. In artikel 9 van bijlage 1 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit
van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
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1° in het eerste lid, 1°, worden de woorden “en de gemeenschappelijke sanitaire
ruimten voor bewoners” vervangen door de zinsnede “, de gemeenschappelijke
sanitaire ruimten voor bewoners en de keuken die niet aan de HACCP-normen
moet beantwoorden”;
2° aan het vijfde lid wordt de volgende zin toegevoegd:
“De leidingen en de aansluitpunten worden daarvoor voorzien.”.
Art. 20. In artikel 10, eerste lid, van bijlage 1 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij
het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende
wijzigingen aangebracht:
1° aan punt 1° wordt de volgende zin toegevoegd:
“In ieder geval is er minstens één rolstoeltoegankelijk toilet;”;
2° in punt 3°, b), wordt de zinsnede “, douche” opgeheven;
3° in punt 3°, d), wordt het woord “apart” opgeheven.
Art. 21. In artikel 13, eerste lid, van bijlage 1 bij hetzelfde besluit wordt de
zinsnede “artikel 1, 3, 8, 9 en 11” vervangen door de zinsnede “artikel 1, 3, 5, 7,
8, 9 en 11”.
Art. 22. In bijlage 2 bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 28 juni 2019, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° de woorden “de volgende tabel” worden vervangen door de zinsnede “tabel
1”;
2° er worden een punt 1°/1° en 1°/2 ingevoegd, die luiden als volgt:
“1°/1 als de parameters begeleidingsintensiteit of permanentie, vermeld in punt
1°, door een nieuwe beslissing van toewijzing van een budget voor niet
rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning gewijzigd worden, gelden de
nieuwe parameters begeleidingsintensiteit of permanentie voor de indeling in
zorggroepen vanaf de datum van de nieuwe beslissing van toewijzing van een
budget voor niet rechtstreeks toegankelijke zorg en ondersteuning;”;
1°/2: indien de parameters begeleidingsintensiteit of permanentie, vermeld in punt
1°, werden bepaald aan de hand de methodiek met B-waarden 1 tot en met 6,
worden de B-waarden omgezet naar nieuwe B-waarden volgens de tabel 2, die bij
deze bijlage is gevoegd;
2° er worden een punt 5° tot en met 7° toegevoegd, die luiden als volgt:
“5° de gebruiker die verblijft in een erkende unit voor geïnterneerden als vermeld
in artikel 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 2017
over de erkenning en subsidiëring van voorzieningen die ondersteuning bieden
aan personen met een handicap in de gevangenis, en van units voor
geïnterneerden, wordt verondersteld een gebruiker te zijn die behoort tot
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zorggroep 1, tenzij met toepassing van punt 1° of 1/1° de parameters
begeleidingsintensiteit of permanentie bepaald zijn;
6° de gebruiker van wie de zorgaanbieder een individuele
dienstverleningsovereenkomst heeft geregistreerd overeenkomstig artikel 9,
derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 over
de zorg en ondersteuning voor geïnterneerde personen met een handicap door
vergunde zorgaanbieders, wordt, tenzij met toepassing van punt 1° of 1/1° de
parameters begeleidingsintensiteit of permanentie bepaald zijn, verondersteld te
behoren tot de volgende zorggroepen in de volgende gevallen:
a)
zorggroep 1 als de module dag- en woonondersteuning +, vermeld in de
bijlage bij het voormeld besluit, toegekend en verstrekt wordt;
b)
zorggroep 2 als de module dag- en woonondersteuning, vermeld in de
bijlage bij het voormeld besluit, toegekend en verstrekt wordt;
c)
zorggroep 2 als de module woonondersteuning, vermeld in de bijlage bij
het voormeld besluit, toegekend en verstrekt wordt;
d)
zorggroep 4 als de module dagondersteuning, vermeld in de bijlage bij het
voormeld besluit, toegekend en verstrekt wordt;
7° de gebruiker van wie met toepassing van artikel 6, §2, tweede lid, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 28 september 2018 over de zorg en
ondersteuning voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel of tetraplegie
ten gevolge van een hoge dwarslaesie met de hoogste zorg- en
ondersteuningsnood, zeven dagen op zeven dag- en woonondersteuning
gesubsidieerd wordt, wordt verondersteld een gebruiker te zijn die behoort tot
zorggroep 2, tenzij met toepassing van punt 1° of 1/1° de parameters
begeleidingsintensiteit of permanentie bepaald zijn.”;
3° de tabel, die tabel 1 wordt, wordt vervangen door de volgende tabel:
“Tabel 1.
woon- en dagondersteuning
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
rolstoelafhankelijk in huis
alleen dagondersteuning
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
rolstoelafhankelijk in huis
”.

P1

P2

P3

3
3
3
3
3
of 2 1 of 2

3
3
3
3
3
3
1 of 2 1
1 of 2
P1
P2

5
5
5
4
4

5
5
5
4

P4

3
3
3
3
3
1

P5
P6
3
1 of
3
1 of
3
1 of
3
1 of
3
1 of
1 of 2 1 of
1 of 2 1 of
of 2 1 of 2 1 of

P3

P4

5
5
5
5
5
4

5
5
5
5
5
4

P5
5
5
5
5
5
4
4
4

P6
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2

P7
1 of
1 of
1 of
1 of
1 of
1 of
1 of
1 of

2
2
2
2
2
2
2
2

P7
4
4
4
4
4
4
4
4
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4° er wordt een tabel 2 toegevoegd, die luidt als volgt:
“Tabel 2.
Oude B-Waarde
0
1
2
3
4
5
6
”.

Nieuwe B-Waarde
0
1
2
3
4
6
8

Hoofdstuk 6. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2018 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de
bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor
personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden
Art. 23. Aan artikel 3, §5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 23
november 2018 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de
bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor
personen met een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake de
infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden wordt een tweede lid
toegevoegd, dat luidt als volgt:
“Voor de volgende monumenten of gebouwen kan het Fonds op verzoek van de
aanvrager een afwijking toestaan van de norm, vermeld in het eerste lid, 7°:
1°
een beschermd monument als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013;
2°
een gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch
landschap of van een beschermd stads- of dorpsgezicht als vermeld in het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
3°
een gebouw dat vastgesteld is in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed, vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
4°
een gebouw dat ingeschreven is in de inventaris van het onroerend
erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overeenkomstig het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.”.
Art. 24. Aan artikel 6, tweede lid, 2°, van hetzelfde besluit wordt de zinsnede “,
via een sas of in de onmiddellijke nabijheid van de afzonderingsruimte”
toegevoegd.
Art. 25. Aan artikel 8 van hetzelfde besluit worden een tweede en een derde lid
toegevoegd, die luiden als volgt:
“Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds voor gebouwen die in het
tweetalige gebied Brussel-Hoofstad liggen of in een van de centrumsteden,
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vermeld in artikel 19ter decies van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling
van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds,
de volgende afwijkingen toestaan:
1° een afwijking op het hebben van een gemeenschappelijke buitenruimte als
vermeld in het eerste lid, 1° en 2°;
2° een afwijking op het hebben van een beschutte fietsenstalling als vermeld in
het eerste lid, 3°.
Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds toestaan dat de
gemeenschappelijke buitenruimte niet aangrenzend is voor bestaande gebouwen
waar stedenbouwkundige voorschriften of erfgoedvoorschriften een
aangrenzende buitenruimte onmogelijk maken. Als het Fonds toestaat dat de
gemeenschappelijke buitenruimte niet aangrenzend is, kan het Fonds ook een
afwijking toestaan op de normen, vermeld in het eerste lid, 2° of 3°.”.
Art. 26. Aan artikel 10 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd,
dat luidt als volgt:
“Voor de volgende monumenten of gebouwen kan het Fonds op verzoek van de
aanvrager een afwijking toestaan van de norm, vermeld in het eerste lid, 7°:
1°
een beschermd monument als vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet
van 12 juli 2013;
2°
een gebouw dat deel uitmaakt van een beschermd cultuurhistorisch
landschap of van een beschermd stads- of dorpsgezicht als vermeld in het
Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
3°
een gebouw dat vastgesteld is in de inventaris van het bouwkundig
erfgoed, vermeld in het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;
4°
een gebouw dat ingeschreven is in de inventaris van het onroerend
erfgoed van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest overeenkomstig het
Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening.”.
Art. 27. In artikel 17 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de
Vlaamse Regering van 20 maart 2020, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in paragraaf 1, eerste lid, worden punt 4° en 5° vervangen door wat volgt:
“4° minstens 25% van de eenpersoonskamers beschikt over een aparte,
ingerichte sanitaire cel, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker
met minstens een toilet of een douche, een wastafel met warm en koud
stromend water en bijbehorende opbergruimte;
5° minstens 25% van alle kamers is integraal toegankelijk, inclusief het
individuele sanitair;”;
2° in paragraaf 1 wordt het derde lid vervangen door wat volgt:
“Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds een afwijking toestaan van de
normen, vermeld in het eerste lid, 4° en 5°. Als een afwijking wordt toegestaan
van de normen, vermeld in het eerste lid, 4°, bestaat er altijd een mogelijkheid
om een individuele wastafel met warm of koud water te installeren op de kamer.
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De leidingen en de aansluitpunten zijn daarvoor voorzien. De kamers zijn
aangepast aan de noden van de doelgroep.”;
3° in paragraaf 2, eerste lid, worden punt 5° en 6° vervangen door wat volgt:
“5° minstens 25% van de eenpersoonskamers beschikt over een aparte,
ingerichte sanitaire cel, aangepast aan de behoeften van een rolstoelgebruiker
met minstens een toilet, een douche, een wastafel en bijbehorende
opbergruimte;
6° minstens 25% van alle kamers is integraal toegankelijk, inclusief het
individuele sanitair;”;
4° in paragraaf 2 wordt het tweede lid vervangen door wat volgt:
“Op verzoek van de aanvrager kan het Fonds een afwijking toestaan van de
normen, vermeld in het eerste lid, 4°, 5° en 6°, met behoud van de toepassing
van paragraaf 2, derde en vierde lid, en met de vereiste dat de kamers
aangepast moeten zijn aan de noden van de doelgroep.”;
5° aan paragraaf 2, vierde lid, wordt de volgende zin toegevoegd:
“De leidingen en de aansluitpunten zijn daarvoor voorzien.”.
Art. 28. In artikel 18 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° aan punt 1° wordt de volgende zin toegevoegd:
“In ieder geval is er minstens één rolstoeltoegankelijk toilet;”;
2° in punt 3°, b), wordt de zinsnede “, douche” opgeheven;
3° in punt 3°, d), wordt het woord “apart” opgeheven.
Art. 29. Aan artikel 20, 3°, van hetzelfde besluit wordt de volgende zin
toegevoegd:
“In ieder geval is er minstens één rolstoeltoegankelijk toilet;”.
Art. 30. In artikel 23, §1, 1°, van hetzelfde besluit wordt het bedrag “500 euro”
vervangen door het bedrag “550 euro”.
Art. 31. In artikel 24, §1, 1°, van hetzelfde besluit wordt het bedrag “450 euro”
vervangen door het bedrag “500 euro”.
Hoofdstuk 7. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 30
november 2018 houdende de subsidiëring van projecten van preventieve
infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of
vrijheidsberoving in bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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Art. 32. In artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 30
november 2018 houdende de subsidiëring van projecten van preventieve
infrastructurele maatregelen inzake agressie, vrijheidsbeperking of
vrijheidsberoving in bepaalde voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin worden punt 4°, 5° en 6° vervangen door wat volgt:
“4° de voorzieningen in de jeugdhulp, vermeld in het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de
subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp, die erkend zijn voor
typemodules verblijf voor -12-jarigen, verblijf voor +12-jarigen, verblijf voor 025-jarigen, verblijf 7 dagen per week, verblijf 5 dagen per week, verblijf in een
voorziening van de categorie 8 of beveiligend verblijf;
5° de centra voor integrale gezinszorg, vermeld in artikel 2, §1, 2°, van het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de
erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de
jeugdhulp;
6° de onthaal-, oriëntatie- en observatiecentra, vermeld in artikel 2, §1, 3°, van
het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de
erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de
jeugdhulp;”.
Hoofdstuk 8. Wijzigingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13
december 2019 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de
bouwtechnische en bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen,
tot wijziging van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het
Woonzorgdecreet van 15 februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het
besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een
technische commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
Art. 33. In artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december
2019 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging van
diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van 15
februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse
Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische commissie voor de
brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wordt
de zinsnede “artikel 47” vervangen door de zinsnede “artikel 46”.
Art. 34. In artikel 7, 3°, van hetzelfde besluit wordt het woord “ontvangstruimte”
vervangen door het woord “ontmoetingsruimte”.
Hoofdstuk 9. Slotbepalingen
Art. 35. De door dit besluit doorgevoerde wijzigingen zijn ook van toepassing op
de aanvragen voor een subsidiebelofte of voor een akkoord infrastructuurforfait die
werden ingediend voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit en die nog
geen subsidiebelofte of een akkoord infrastructuurforfait hebben gekregen voor de
datum van inwerkingtreding van dit besluit.
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De in het eerste lid vermelde aanvragen zijn de aanvragen met toepassing
van de volgende besluiten:
1°
het besluit van de Vlaamse regering van 8 juni 1999 houdende de
procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden;
2°
het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot vaststelling van
de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen
voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en
vergunde diensten;
3°
het besluit van de Vlaamse Regering van 4 maart 2011 tot vaststelling
van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische
normen voor de sector van de voorzieningen voor gezinnen met kinderen;
4°
het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de
subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen;
5°
het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2018 tot regeling van het
infrastructuurforfait binnen de persoonsvolgende financiering voor
personen met een handicap, verstrekt door het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden;
6°
het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 tot
vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor sommige voorzieningen voor personen met
een handicap en tot wijziging van artikel 16 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 8 juni 1999 houdende de procedureregels inzake
de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden;
7°
het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de
subsidiëring van projecten van preventieve infrastructurele maatregelen
inzake agressie, vrijheidsbeperking of vrijheidsberoving in bepaalde
voorzieningen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
8°
het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019 tot
vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en
bouwfysische normen voor sommige woonzorgvoorzieningen, tot wijziging
van diverse bepalingen in dat verband ingevolge het Woonzorgdecreet van
15 februari 2019 en tot wijziging van artikel 5 van het besluit van de
Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot oprichting van een technische
commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Voor de dossiers die tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2020 een
subsidiebelofte hebben gekregen met een basisbedrag van 500 euro per m2 en
daarbij geïnvesteerd hebben in plaatsen beveiligend verblijf, met toepassing van
artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juni 2010 tot
vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische
normen voor de door het agentschap Jongerenwelzijn erkende voorzieningen en
vergunde diensten, kan een aanvullende subsidiebelofte worden gegeven van
170 euro per m2 voor de plaatsen beveiligend verblijf, ook al is het bevel tot
aanvang van de werkzaamheden voor die dossiers al gegeven.
Art. 36. Artikel 21 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.
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Art. 37. De Vlaamse minister, bevoegd voor de zorginfrastructuur, is belast met
de uitvoering van dit besluit.

Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Jan JAMBON

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding,

Wouter BEKE
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