Fr anse Gemeenschapscommissie (COCOF)
22 MAART 2007.  Decr eet betr effende het te voer en beleid inzake de huisvesting
en het onthaal van bejaar den (tekstbijwer king tot 09/08/2010)

HOOFDSTUK I.  Algemene bepalingen.
Ar tikel 1. Onder havig decr eet r egelt, in toepassing van ar tikel 138 van de
Gr ondwet, een mater ie bedoeld in ar tikel 128 er van.
Ar t. 2. Voor de toepassing van onder havig decr eet ver staat men onder :
1° het College : het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie;
2° de Adviesr aad : de " Section Héber gement " van de " Conseil consultatif
br uxellois fr ancophone de l' Aide aux Per sonnes et de la Santé " voor de
r esidentiële diensten en de diensten van dagopvang, de " Section Aide et Soins à
domicile du Conseil consultatif br uxellois fr ancophone de l' Aide aux Per sonnes
et de la Santé " voor de diensten van telebewaking, en de " Section Ser vices
ambulatoir es du Conseil consultatif br uxellois fr ancophone de l' Aide aux
Per sonnes et de la Santé " voor de diensten voor hulpver lening aan mishandelde
bejaar den;
3° de r esident : de bejaar de onder gebr acht in een in ar tikel 3 van onder havig
decr eet bedoelde r esidentiële instelling;
4° de begunstigde : de bejaar de opgevangen in een in ar tikel 4 van onder havig
decr eet bedoelde nietr esidentiële dienst;
5° de beheer der : de natuur lijke of r echtsper soon die een in de ar tikelen 3 of 4
van onder havig decr eet bedoelde instelling beheer t;
6° de dir ecteur : de natuur lijke per soon in dienst van of aangeduid door de
beheer der en die het bestuur ver zor gt van een in de ar tikelen 3 of 4 van
onder havig decr eet bedoelde instelling;
7° de aanvr ager : de natuur lijke per soon, de r echtsper soon of de
ver tegenwoor diger van de r echtsper soon in opr ichting die een gebouw wil
optr ekken, aankopen of hur en met het oog op de exploitatie er van als een
r esidentiële instelling voor bejaar den;
8° het pr oject van r esidentiële instelling : het document waar in de aanvr ager
pr eciseer t welk of welke types van r esidenten hij wil huisvesten, de concepten
inzake huisvesting voor bejaar den die hij wil r ealiser en en de aanpassing van de
ar chitectuur van het gebouw aan dit of deze types van r esidenten, evenals aan de
concepten inzake huisvesting voor bejaar den;
9° het leefpr oject : het document tot aanvulling van het pr oject van instelling
bedoeld in 8° en dat de concr ete modaliteiten pr eciseer t die zullen wor den
door gevoer d om de kwaliteit te ver zeker en van het onthaal, de huisvesting, de
diensten en de ver zor ging ver str ekt door de instelling, en met name de
bepalingen die zijn voor zien wat betr eft de r elaties van de dir ectie en het
per soneel met de r esidenten en hun families;
10° het pr oject van onthaal of dienstver lening : het document waar in de
beheer der het of de types van begunstigden pr eciseer t waar toe de dienst zich
r icht, de concepten inzake onthaal of dienstver lening die hij wil r ealiser en en de
concr ete modaliteiten die zullen wor den ger ealiseer d om de kwaliteit van het
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onthaal en de gelever de diensten te ver zeker en.
HOOFDSTUK II.  Toepassingsveld en gemeenschappelijke bepalingen.
Afdeling 1.  Toepassingsveld.
Ar t. 3. De r esidentiële instellingen voor bejaar den zijn de volgende :
1° a) het r usthuis is een instelling bestemd voor de huisvesting van bejaar den
van ten minste 60 jaar oud die er hun gewoonlijke ver blijfplaats hebben, en die
collectieve huishoudelijke diensten aanbiedt, hulp in het dagelijks leven en,
desgevallend, ver pleegkundige en par amedische ver zor ging.
b) Het r usthuis mag een gedeelte van zijn capaciteit voor behouden aan
huisvesting voor een duur die de 90 dagen niet over schr ijdt, gecumuleer d per
jaar en per per soon. Dit " kor t ver blijf " vor mt een onder steuning op het vlak
van ver zor ging en thuishulp.
Het College bepaalt het maximumper centage van de huisvestingscapaciteit die
deze plaatsen voor een " kor t ver blijf " mogen innemen. Deze maken het
voor wer p uit van een aanvullende bijzonder e er kenning.
c) In afwijking van punt a), en ten belope van maximum 5 % van het totaal
aantal plaatsen in het r usthuis, mag dit laatste volwassen per sonen opvangen van
minder dan 60 jaar die omwille van fysische of psychische r edenen een
collectieve huisvesting moeten genieten die hen huishoudelijke hulp biedt en hulp
in het dagelijks leven of ver pleegkundige en par amedische ver zor ging.
Het huis, dat gebr uik wenst te maken van deze mogelijkheid tot afwijking, moet
deze optie opnemen in het in ar tikel 14, 1°, van onder havig decr eet bedoeld
leefpr oject en waken over een har monisch samenleven van deze r esidenten met
de bejaar de r esidenten. De plaatsen bestemd voor deze r esidenten die jonger zijn
dan 60 jaar wor den in aanmer king genomen wat betr eft de naleving van het
geheel van de nor men en voor de pr ogr ammatie van de huisvestingsplaatsen voor
bejaar den indien door het RIZIV een financier ing wor dt ver leend.
d) het r usthuis kan een gedeelte van zijn plaatsen voor behouden aan de
nachtopvang van bejaar den die thuis ver blijven maar een bewaking en
ver zor ging nodig hebben die hen thuis niet per manent kunnen wor den ver str ekt
door hun naasten. Deze plaatsen maken het voor wer p uit van een aanvullende
bijzonder e er kenning.
2° de dienstenr esidentie is een instelling bestemd voor bejaar den van tenminste
60 jaar oud die er hun ver blijfplaats hebben, en die een of meer der e gebouwen
omvat die een functioneel geheel vormen
a) ofwel gevor md door par ticulier e woningen bestemd voor bejaar den van
tenminste 60 jaar oud ten einde hen toe te laten om een zelfstandig leven te leiden
en die hen gemeenschappelijke diensten en uitr ustingen biedt waar op zij vr ij
ber oep kunnen doen.
b) ofwel diensten ver str ekkend, met uitzonder ing van huisvesting in een gebouw
of een gr oep gebouwen onder wor pen aan het stelsel van de wet van 30 juni 1994
betr effende de medeeigendom.
3° het gemeenschapshuis is een instelling bestemd voor de collectieve
huisvesting van bejaar den van ten minste 60 jaar oud, die beschikt over

Fr anse Gemeenschapscommissie (COCOF)
gemeenschappelijke lokalen en uitr ustingen en diensten voor huishoudelijke en
gezinshulp ter beschikking stelt, en de bejaar den in de mogelijkheid stelt om een
collectief leefpr oject uit te bouwen waar bij hun zelfstandigheid en
onafhankelijkheid wor den bevor der d. Het College bepaalt de
maximumcapaciteit van deze instelling.
4° de gezinsopvang is de huisvesting in een onthaalgezin van maximum dr ie
bejaar den van ten minste 60 jaar oud die niet tot het onthaalgezin behor en.
Wor den in aanmer king genomen voor de toepassing van onder havig decr eet, de
gehuisveste per sonen die vr eemd zijn aan het gezin, tot en met de 3e gr aad.
Het onthaalgezin biedt aan de bejaar den huisvesting, een begeleiding en een
hulpver lening in het dagelijks leven in het kader van een gezin.
Ar t. 4. De nietr esidentiële diensten bestemd voor bejaar den zijn de volgende :
1° de dienst voor dagopvang is een dienst bestemd voor het onthaal, over dag,
van bejaar den die ten minste 60 jaar oud zijn teneinde hen te helpen om sociale
contacten te behouden of te her stellen, hun zelfstandigheid te bevor der en en hen
te begeleiden bij de sociosanitair e stappen die ze onder nemen.
2° de dienst voor telebewaking is een dienst die bijstand biedt op afstand en de
mogelijkheid tot een dr ingende tussenkomst, 24 uur op 24, aan bejaar den die
tenminste 60 jaar oud zijn.
3° de dienst voor hulpver lening aan mishandelde bejaar den is een dienst die aan
bejaar den van ten minste 60 jaar oud, die het slachtoffer zijn van om het even
welke vor m van mishandeling, een luister end oor bieden, infor matie ver str ekken,
door ver wijzen, en steun en begeleiding ver lenen.
Afdeling 2.  Algemene bepalingen.
Ar t. 5. Het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie er kent de
r esidentiële instellingen en niet r esidentiële diensten die pr ior itair zijn bestemd
voor bejaar den en voldoen aan de voor waar den en nor men van er kenning
bepaald in onder havig decr eet en in toepassing er van.
Ar t. 6. Niemand mag een r esidentiële instelling voor bejaar den uitbaten, wat de
benaming er van ook moge zijn, indien deze niet is er kend kr achtens onder havig
decr eet.
Ar t. 7. De r esidentiële instellingen en de nietr esidentiële diensten er kend
kr achtens onder havig decr eet zijn er toe gehouden :
1° de individuele r echten van de bejaar den na te leven;
2° de eer bied voor hun pr ivaat, affectief en seksueel leven na te komen;
3° het behoud van hun zelfstandigheid en hun onafhankelijkheid te bevor der en;
4° hen er toe aan te zetten op actieve wijze deel te nemen aan het sociaal,
economisch en cultur eel leven;
5° een omgeving te waar bor gen die gunstig is voor hun per soonlijke ontplooiing
en welzijn;
6° hun veiligheid te ver zeker en met eer bied voor hun individuele r echten en
vr ijheden.
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HOOFDSTUK III.  Pr ogr ammatie.
Ar t. 8. Het College bepaalt, na advies van de Adviesr aad, een pr ogr ammatie
van het aantal plaatsen voor elk van de categor ieën van r esidentiële instellingen
voor behouden aan bejaar den en een pr ogr ammatie van het aantal diensten voor
elke categor ie van nietr esidentiële diensten bestemd voor bejaar den.
Deze pr ogr ammatie houdt r ekening met :
1° de noden van de bejaar den, hier bij met name r ekening houdend met hun
gezondheidstoestand en de evolutie van deze gezondheidstoestand;
2° de demogr afische str uctuur van de bevolking van het Br ussels Gewest en de
voor uitzichten wat betr eft deze evolutie;
3° de r egels inzake de pr ogr ammatie van bepaalde categor ieën van r esidentiële
instellingen, opgesteld in over leg met de feder ale over heid en de
Gemeenschappen en Gewesten in het kader van de pr otocolakkoor den
betr effende het beleid te voer en ten aanzien van de bejaar den en van de
akkoor den gesloten tussen de Gemeenschapscommissies bevoegd op het
gr ondgebied van het Br ussels Hoofdstedelijk Gewest die op r egelmatige wijze
zijn goedgekeur d;
4° de geogr afische ver deling van de bestaande instellingen en diensten, of ze nu
er kend zijn door de Fr anse Gemeenschapscommissie of door een ander e
over heid die bevoegd is op het gr ondgebied van het Br ussels Hoofdstedelijk
Gewest.
HOOFDSTUK IV.  Er kenningsnor men.
Ar t. 9. Het College bepaalt, na advies van de Adviesr aad, en voor elke categor ie
van r esidentiële instelling of nietresidentiële dienst, de er kenningsnor men die
met name betr ekking hebben op de volgende elementen :
1° het gebouw, de ar chitectur ale nor men en de specifieke veiligheidsnormen
voor de instellingen die bejaar den huisvesten of opvangen, evenals de
documenten die dienen gelever d om de naleving van deze nor men te
waar bor gen;
2° de minimale en maximale capaciteit van huisvesting of opvang;
3° het jur idisch statuut van de r esidentiële instelling of de nietr esidentiële
dienst;
4° het aantal, de effectieve aanwezigheid, de kwalificatie, de opleiding en de
mor aliteit van het per soneel, met inbegr ip van de dir ectie, en van de per sonen die
hun activiteiten uitoefenen in de r esidentiële instelling of de nietr esidentiële
dienst;
5° de voeding, de or ganisatie en de uur r egeling van de maaltijden;
6° de hygiëne;
7° de eer bied voor de filosofische of r eligieuze over tuigingen van de r esidenten
of de begunstigden van de nietr esidentiële diensten;
8° het huishoudelijk r eglement;
9° de eer bied voor de vr ije keuze, door de r esident of zijn ver tegenwoor diger ,
van de geneesheer en van het ver plegend per soneel of de par amedici;
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10° de deelname van de r esident of de begunstigde aan de or ganisatie van de
r esidentiële instelling of de nietr esidentiële dienst;
11° de kwaliteit en de or ganisatie van de diensten en ver pleging;
12° de eventuele functionele banden die dienen gelegd tussen r esidentiële
instellingen of nietr esidentiële diensten van ver schillende types, of met
ziekenhuisinstellingen;
13° de boekhouding van de r esidentiële instelling of de nietr esidentiële dienst,
de diensten gedekt door de dagpr ijs van huisvesting of door de pr ijs van de
dienst of de opvangpr ijs, evenals de modaliteiten voor de aanpassing en de
wijziging van deze pr ijs;
14° de over eenkomst van huisvesting, opvang of dienstver lening, de individuele
fiche van de r esident of de begunstigde en het individueel ver tr ouwelijk dossier
van de r esident of de begunstigde;
15° de ver zeker ingen die moeten wor den afgesloten door de beheer der .
Ar t. 10. Behalve de nor men bepaald kr achtens ar tikel 9, bepaalt het College na
advies van de Adviesr aad, en voor elke type van r esidentiële instelling, de
er kenningsnor men die betr ekking hebben op de volgende elementen :
1° de r echten en vr ijheden van de r esidenten en met name
a) de eer bied voor het pr ivéleven;
b) de eer bied voor het affectief en seksueel leven;
c) de vr ijheid van ver keer en om naar buiten te gaan;
d) de r egels inzake bedwinging ingevoer d omwille van r edenen van veiligheid
van de r esident;
e) het ver bod van elke ver plichting van commer ciële, cultur ele, politieke,
filosofische of r eligieuze aar d;
f) de vr ije toegang tot de r esidentiële instelling voor de familie, vrienden,
geestelijken en lekenbr oeder s gevr aagd door de r esident of zijn
ver tegenwoor diger ;
2° de mor aliteit van de beheer der of zijn ver tegenwoor diger s;
3° de diensten aangeboden door de instelling;
4° de individuele r ekening van de r esidenten;
5° de bescher ming van de r esident en van de goeder en toever tr ouwd aan de
beheer der ;
6° de maatr egelen inzake de infor matie van het College, het per soneel en de
r esidenten op het vlak van sluiting, concor daat, ver effening of failliet van de
r esidentiële instellingen;
7° de documenten betr effende de wettelijke contr olebeschikkingen inzake
veiligheid en hygiëne die dienen over gemaakt aan de diensten van het College,
evenals de fr equentie en de modaliteiten van deze over dr acht;
8° de specifieke voor waar den voor de gr oeper ing van instellingen die zijn
gevestigd op ver schillende exploitatiesites in het kader van eenzelfde er kenning.
HOOFDSTUK V.  Pr ocedur es voor de toekenning, wijziging, her nieuwing,
opschor ting en intr ekking van een er kenning.
Afdeling 1.  Pr ocedur es voor de toekenning, wijziging, her nieuwing,
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opschor ting en intr ekking van de er kenningen van r esidentiële instellingen.
Subafdeling 1.  Pr incipeakkoor d.
Ar t. 11. Elk pr oject voor de opening van een r esidentiële instelling voor
bejaar den is onder wor pen aan het voor afgaand pr incipeakkoor d van het
College, na advies van de Adviesr aad. Dit pr incipeakkoor d mag enkel wor den
ver leend indien het pr oject past in de in ar tikel 8 van onder havig decr eet
bedoelde pr ogr ammatie.
Het pr incipeakkoor d voor een instelling onder wor pen aan een aanvullende
bijzonder e er kenning kan niet wor den ver leend voor een pr incipeakkoor d voor
de instelling onder wor pen aan de er kenning.
Het pr incipeakkoor d is niet ver eist indien de aanvr aag enkel betr ekking heeft
op een aanvullende bijzonder e er kenning voor een instelling die r eeds een
voor lopige er kenning of een er kenning geniet.
Ar t. 12.§ 1. De aanvr aag van een pr incipeakkoor d wor dt ingediend door de
aanvr ager , volgens de modaliteiten bepaald door het College, bij het College en is
ver gezeld van de volgende documenten :
1° een nota opgesteld volgens het model bepaald door het College, die het type
en het pr oject van de betr okken r esidentiële instelling beschr ijft, de over wogen
eventuele bijzonder e er kenningen en de vestiging r echtvaar digt, met name in
functie van de pr ogr ammatiecr iter ia;
2° het plan van de r esidentiële instelling indien het zich handelt om een
bestaand gebouw of een schets met opmetingen indien het gaat over een op te
tr ekken gebouw, opgesteld door een ar chitect, met vermelding van het gepland
gebr uik van de lokalen en de voor ziene eventuele inr ichtingen en waar bij de
naleving van de ar chitectur ale en veiligheidsnor men van het gebouw wor dt
aangetoond;
3° het advies van de gewestelijke br andweer dienst wat betr eft de plannen van
het gebouw;
4° een ontwer p van financieel plan van de r esidentiële instelling, opgesteld
volgens het model bepaald door het College, evenals een r aming van de dagpr ijs
die aan de r esidenten zal wor den gevr aagd;
5° een bewijs van goed gedr ag en zeden van de aanvr ager of zijn
ver tegenwoor diger , dat ten hoogste dateer t van een maand voor de indiening van
de aanvr aag, evenals een attest op er ewoor d dat hij niet het voor wer p uitmaakt
van een ver bod om een instelling voor bejaar den te beher en of uit te baten.
§ 2. [1 Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvr aag, ver wittigt het
College de aanvr ager van de ontvankelijkheid of de nietontvankelijkheid van
zijn dossier en ver zoekt hem indien nodig om zijn dossier aan te vullen of bij te
wer ken.]1
Het dossier wor dt onder zocht binnen de maand na ontvankelijk te zijn
ver klaar d.
Op basis van het administr atief dossier , en na advies van de Adviesr aad, neemt
het College zijn beslissing binnen een maximumtermijn van 6 maanden te
r ekenen vanaf de datum van ontvankelijkheid van het dossier , met betr ekking
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tot de toekenning of de weiger ing van een pr incipeakkoor d. Dit wor dt toegekend
voor een maximumtermijn van 3 jaar en is niet over dr aagbaar .
Ten laatste dr ie maanden voor het ver str ijken van het pr incipeakkoor d mag de
aanvr ager een gemotiveer de aanvr aag indienen tot ver lenging met een maximale
duur van 3 jaar . Deze aanvr aag tot ver lenging gaat ver gezeld van een
actualiser ing van de in de punten 1° tot 5° bedoelde stukken.
[1 § 3. In afwijking van § 2, op basis van het administr atief dossier , en na advies
van de Adviesr aad, neemt het College zijn beslissing, voor wat betr eft de
ser viceflatgebouwen, binnen een maximumtermijn van 3 maanden ger ekend
vanaf de ontvangst van het dossier , betr effende de toekenning of de weiger ing
van een pr incipeakkoor d.]1

(1)<DFG 20100716/12, ar t. 3, 002; Inwer kingtr eding : 19082010>
Ar t. 13. Het College betekent aan de aanvr ager zijn beslissing wat betr eft de
toekenning of de weiger ing van een pr incipeakkoor d of de ver lenging er van
binnen de maand na de besluitname.
Dit pr incipeakkoor d pr eciseer t het type van betr okken r esidentiële instelling,
evenals de maximale onthaalcapaciteit van de r esidentiële instelling.
Subafdeling 2.  Voor lopige er kenning.
Ar t. 14.§ 1. De aanvr aag van een er kenning of bijzonder e er kenning wor dt
ingediend door de beheer der , volgens de modaliteiten bepaald door het College,
bij het College, en is ver gezeld van een administr atief dossier waar van de
samenstelling is bepaald door het College en dat tenminste de volgende
elementen bevat :
1° een document opgesteld volgens het model bepaald door het College, met de
beschr ijving van de r esidentiële instelling en van het leefpr oject, en van de
middelen die zullen wor den aangewend om deze te ver wezenlijken;
2° een plan met opmetingen van de lokalen, met opgave, per niveau, van de
ver schillende lokalen, hun afmetingen en bestemmingen, de plaatsbepaling van
de water punten en het sanitair , evenals, per kamer , het aantal bedden;
3° een bewijs van goed gedr ag en zeden van de beheer der of zijn
ver tegenwoor diger (s), evenals van de dir ecteur of toekomstige dir ecteur van de
instelling, dat ten hoogste dateer t van een maand voor de indiening van de
aanvr aag, evenals een attest op er ewoor d dat zij niet het voor wer p uitmaken van
een ver bod om een instelling voor bejaar den te beher en of uit te baten.
4° een ontwer p van typeover eenkomst met de r esident en van huishoudelijk
r eglement;
5° de vr agenlijst tot identificatie van de instelling opgesteld volgens het model
dat is bepaald door de diensten van het College;
6° het dr iejar ig financieel plan van de instelling, geviseer d door een
bedr ijfsr evisor of een accountant die niet met de beheer der ver bonden is, en dat
de financiële leefbaar heid van de instelling aantoont;
7° een nota betr effende de per soneelsleden die zijn voor zien voor de instelling,
met een beschr ijving van hun aantal en kwalificaties;
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8° een kopie van de ver plichte ver zeker ingscontr acten;
9° [1 Een ver slag van de gewestelijke dienst voor br andbestr ijding dat ten
hoogste dateer t van 6 maanden op het moment van de indiening van de aanvr aag
en in elk geval wer d uitger eikt na alle uitbr eidings of r enovatiewer ken
onder gaan door het gebouw;]1
[1 10° Een attest van de bur gemeester van de gemeente na het ver slag ver meld
in 9° en waar uit blijkt dat de r esidentiële instelling beantwoor dt aan de nor men
van de br andveiligheid.]1
§ 2. Indien de aanvr aag enkel betr ekking heeft op een aanvullende bijzonder e
er kenning voor een instelling die r eeds beschikt over een voor lopige er kenning of
een er kenning, dan omvat het dossier enkel de elementen met betr ekking tot deze
bijzonder e er kenning en tenminste :
1° een nota opgesteld volgens het model bepaald door het College, die het type
en het pr oject van de betr okken r esidentiële instelling beschr ijft, de gevr aagde
bijzonder e er kenning en de vestiging r echtvaar digt, met name in functie van de
pr ogr ammatiecr iter ia;
2° een nota opgesteld volgens het model bepaald door het College, die de
wijzigingen aan het leefpr oject van de instelling beschr ijft die de bijzonder e
er kenning zal meebr engen en de middelen die zullen wor den aangewend om deze
wijzigingen te ver wezenlijken;
3° een plan met opmetingen van de lokalen bestemd voor het gedeelte van de
instelling waar op de bijzonder e er kenning betr ekking heeft, met opgave, per
niveau, van de ver schillende lokalen, hun afmetingen en bestemmingen, de
plaatsbepaling van de water punten en het sanitair , evenals, per kamer , het
aantal bedden;
4° een ontwer p van typeover eenkomst met de r esident en van huishoudelijk
r eglement die zijn aangepast aan de bijzonder e er kenning;
5° een nota betr effende de per soneelsleden die zijn voor zien voor de instelling,
met een beschr ijving van hun aantal en kwalificaties;

(1)<DFG 20100716/12, ar t. 4, 002; Inwer kingtr eding : 19082010>
Ar t. 15.[1 Binnen de vijftien dagen na ontvangst van de aanvr aag, ver wittigt het
College de aanvr ager van de ontvankelijkheid of de nietontvankelijkheid van
zijn dossier en ver zoekt hem indien nodig om zijn dossier aan te vullen of bij te
wer ken.]1
Er wor dt over gegaan tot een eer ste inspectie die er toe str ekt, de conformiteit
van de lokalen na te gaan met de plannen van het gebouw binnen de 8 dagen
nadat het dossier ontvankelijk is ver klaar d.
Op basis van het administr atief dossier met het ver slag van deze inspectie, en na
advies van de Adviesr aad, beslist het College, volgens de modaliteiten die het
bepaalt en binnen een maximumtermijn van 45 dagen na de datum waar op het
dossier ontvankelijk is ver klaar d, over de toekenning van een voor lopige
er kenning of een voor lopige bijzonder e er kenning aan de r esidentiële instelling.
De voor lopige er kenning of de voor lopige bijzonder e er kenning pr eciseer t het
type van r esidentiële instelling.
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Ar t. 16. Het College betekent aan de beheer der de beslissing tot toekenning of
weiger ing van een voor lopige er kenning of een voor lopige bijzonder e er kenning
binnen de 15 dagen na zijn beslissing.
Ar t. 17. De voor lopige er kenning of de voor lopige bijzonder e er kenning neemt
van r echtswege een einde indien de er kenning of de bijzonder e er kenning niet is
ver leend binnen een ter mijn van een jaar na de toekenning er van.
De beheer der mag een gemotiveer de aanvr aag indienen voor de ver lenging van
deze voor lopige er kenning of voor lopige bijzonder e er kenning met maximum een
jaar indien exter ne omstandigheden hem niet hebben toegelaten om zich binnen
de gestelde termijnen te voegen naar de er kenningsnor men of omwille van elke
ander e r eden van algemeen nut.
De ver lenging van de voor lopige er kenning of de voor lopige bijzonder e
er kenning wor dt ver leend door het College na advies van de Adviesr aad.
Subafdeling 3.  Er kenning.
Ar t. 18.Binnen een ter mijn van minimum een maand en maximum 6 maanden
na de toekenning van de voor lopige er kenning, wor dt over gegaan tot een
inspectie wat betr eft de naleving van alle er kenningsnor men en de
ver wezenlijking van het pr oject van de instelling bedoeld in ar tikel 2, 8°, evenals
de ver wezenlijking van het leefpr oject bedoeld in ar tikel 14, § 1, 1° of 14, § 2, 1°.
[1 Ten laatste 15 dagen voor de ver valtijd van de voor lopige er kenning of van de
voor lopige bijzonder e er kenning, op basis van het ver slag opgesteld tengevolge
van de inspectie en na advies van de Adviesr aad, beslist het College over de
toekenning aan de r esidentiële instelling over een voor lopige er kenning of een
voor lopige bijzonder e er kenning.]1
De er kenning wor dt ver leend voor een per iode van maximum 6 jaar .
De bijzonder e er kenning mag de duur van de er kenning niet over schr ijden.
De er kenning pr eciseer t het type van bedoelde r esidentiële instelling en de
maximale onthaalcapaciteit, evenals de eventuele bijzonder e er kenningen.
De er kenning wor dt ver leend aan de beheer der die de aanvr aag heeft ingediend
en mag niet het voor wer p uitmaken van een afstand of over dr acht aan een
ander e beheer der .
De beheer der , die zich benadeeld acht door het ver lies van r echtswege, door het
gebr ek aan een beslissing wat betr eft de toekenning van een er kenning of een
bijzonder e er kenning, van de voor lopige er kenning of de voor lopige bijzonder e
er kenning, kan ber oep aantekenen bij het College, over eenkomstig de in ar tikel
20 voor ziene modaliteiten. Het ber oep is opschor tend.
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Ar t. 19. Het College betekent aan de beheer der de beslissing tot toekenning of
weiger ing van een er kenning of bijzonder e er kenning binnen de maand na zijn
beslissing.
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Subafdeling 4.  Ber oep in geval van weiger ing van een pr incipeakkoor d, van
een voor lopige er kenning of van een er kenning.
Ar t. 20. Het College bepaalt de pr ocedur es en modaliteiten van ber oep in geval
van weiger ing van een pr incipeakkoor d, van een voor lopige er kenning of
voor lopige bijzonder e er kenning en van een er kenning of bijzonder e er kenning.
De pr ocedur es en modaliteiten van ber oep omvatten tenminste een
mogelijkheid voor de beheer der om een r echtvaar digingsnota in te dienen, in
antwoor d op de gebr eken die hem wor den ver weten en om zich te laten hor en
door de Adviesr aad, begeleid door de r aadsman van zijn keuze.
Subafdeling 5.  Opschor ting, intr ekking of opgelegde wijziging van een
er kenning of bijzonder e er kenning.
Ar t. 21. § 1. Indien de r esidentiële instelling de er kenningsnor men niet naleeft,
dan stuur t het College haar een ver wittiging en ver zoekt haar om zich
onmiddellijk te voegen naar de nor men indien de situatie een dr ingende cor r ectie
ver eist of binnen een ter mijn van een week tot maximum dr ie maanden in de
ander e gevallen.
Indien de r esidentiële instelling bij het ver str ijken van de ter mijn de
er kenningsnor men niet naleeft, dan kan het College een pr ocedur e star ten tot
opschor ting, intr ekking of opgelegde wijziging van de er kenning of bijzonder e
er kenning.
§ 2. Het College betekent aan de beheer der dat met een pr ocedur e van
opschor ting, intr ekking of opgelegde wijziging van de er kenning of bijzonder e
er kenning is gestar t en nodigt hem uit om binnen de 15 dagen een
r echtvaar digingsnota in te dienen.
Indien het College na de r echtvaar digingsnota de pr ocedur e ver der zet, dan
wor dt het administr atief dossier betr effende de vastgestelde gebr eken en de
r echtvaar digingsnota ter advies voor gelegd aan de Adviesr aad.
Deze nodigt de beheer der uit om te wor den gehoor d binnen de 15 dagen na de
aanhangigmaking, begeleid door de r aadsman van zijn keuze, en ver str ekt zijn
advies binnen de 15 dagen na de hoor zitting of binnen de maand na de
aanhangigmaking indien de beheer der niet wenst te wor den gehoor d.
De br iefwisseling met betr ekking tot deze pr ocedur e wor dt bij ter post
aangetekend schr ijven ver stuur d.
Ar t. 22.§ 1. Het College betekent aan de beheer der zijn beslissing wat betr eft de
opschor ting, intr ekking of de opgelegde wijziging van de er kenning of bijzonder e
er kenning binnen de 15 dagen na de beslissing.
§ 2. De intr ekking van de er kenning br engt de sluiting met zich mee van de
instelling binnen de twee maanden na de betekening van de intr ekking.
Indien de intr ekking van de er kenning wor dt gemotiveer d door een fout of een
er nstige nalatigheid van de dir ecteur , de beheer der of zijn ver tegenwoor diger ,
dan kan het College in zijn beslissing tot intr ekking van de er kenning een ver bod
uitspr eken voor de dir ecteur , de beheer der of zijn ver tegenwoor diger om
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r echtstr eeks een instelling voor bejaar den uit te baten die er kend is door de
Fr anse Gemeenschapscommissie, en dit voor een maximale duur van 10 jaar .
[1 § 2bis. De beslissing tot intr ekking van er kenning wor dt onver wijld
bekendgemaakt aan de bur gemeester en aan de voor zitter van het O.C.M.W. van
de gemeente waar de instelling zich bevindt.
Het College waakt over de begeleiding van de evacuatie en de her huisvesting
van de r esidenten opdat deze zouden gebeur en in de best mogelijke
omstandigheden.]1
§ 3. De opschor ting van de er kenning br engt het ver bod met zich mee om aan
nieuwe r esidenten opvang te bieden tijdens de per iode van de opschor ting van de
er kenning.
Het College bepaalt de pr ocedur e voor de opheffing van de opschor ting van de
er kenning.
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Subafdeling 6.  Dr ingende sluiting.
Ar t. 23. § 1. Indien de diensten van het College vaststellen dat de
exploitatievoor waar den van de r esidentiële instelling niet meer toelaten om de
r esidenten te huisvesten in toer eikende voor waar den inzake hygiëne en
veiligheid, of een r isico betekenen voor de gezondheid van de r esidenten, dan kan
het College de dr ingende en voor lopige sluiting bevelen van de r esidentiële
instelling.
Het betekent zijn beslissing aan de beheer der van de instelling per
deur waar der sexploot.
Behalve de motiver ing pr eciseer t de beslissing de ter mijn waar binnen de
beheer der moet over gaan tot de evacuatie van de r esidenten.
De beslissing tot dr ingende en voor lopige sluiting wor dt onver wijld betekend
aan de bur gemeester en de voor zitter van het O.C.M.W. van de gemeente waar
de instelling is gevestigd.
Het College waakt over de begeleiding van de evacuatie en de her huisvesting
van de r esidenten opdat deze zouden gebeur en in de best mogelijke
voor waar den.
§ 2. De beheer der wor dt ver zocht om te wor den gehoor d door de Adviesr aad,
hier voor begeleid door de r aadsman van zijn keuze, binnen de 10 dagen na deze
beslissing.
De Adviesr aad ver str ekt zijn advies na afloop van deze hoor zitting of binnen de
15 dagen na de beslissing tot voor lopige sluiting indien de beheer der niet heeft
gewenst te wor den gehoor d.
Het College neemt zijn beslissing wat betr eft de intr ekking van de er kenning en
de definitieve sluiting van de instelling binnen de maand volgend op de beslissing
tot voor lopige sluiting. Het betekent deze beslissing aan de beheer der binnen de 8
dagen.
Indien de intr ekking van de er kenning wor dt gemotiveer d door een fout of een
er nstige nalatigheid van de dir ecteur , de beheer der of zijn ver tegenwoor diger ,
dan kan het College, in het kader van zijn beslissing tot intr ekking van de
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er kenning, een ver bod uitspr eken voor de dir ecteur , de beheer der of zijn
ver tegenwoor diger om r echtstr eeks een instelling voor bejaar den uit te baten die
is er kend door de Fr anse Gemeenschapscommissie, en dit voor een maximale
duur van 10 jaar .
Indien het College beslist tot het behoud van de er kenning, dan bepaalt het de
voor waar den en modaliteiten voor de her opening van de instelling.
De br iefwisseling met betr ekking tot deze pr ocedur e, met uitzonder ing van de
betekening van de beslissing tot dr ingende en voor lopige sluiting, wor dt bij ter
post aangetekend schr ijven ver stuur d naar of per soonlijk over handigd tegen
ontvangstbewijs aan de beheer der door de diensten van het College.
Subafdeling 7.  Wijziging van een er kenning.
Ar t. 24. Er dient een aanvr aag tot wijziging van een er kenning te wor den
ingediend voor elke wijziging :
1° van de capaciteit van de instelling;
2° van de ver tegenwoor diger (s) van de beheer der ;
3° van het jur idisch statuut van de beheer der .
Elke adr eswijziging van de instelling ver eist een nieuwe er kenningsaanvr aag,
voor afgegaan door een pr incipeakkoor d.
Ar t. 25. De aanvr aag tot wijziging van een er kenning wor dt ingediend door de
beheer der volgens de modaliteiten bepaald door het College.
Deze bevat de elementen die de gevr aagde wijziging r echtvaar digen.
De modaliteiten en pr ocedur e tot wijziging van een er kenning wor den bepaald
door het College en omvatten tenminste een advies van de Adviesr aad.
Subafdeling 8.  Her nieuwing van de er kenning.
Ar t. 26. De aanvr aag tot her nieuwing van een er kenning wor dt ingediend door
de beheer der volgens de modaliteiten bepaald door het College. Dit gebeur t ten
minste 6 maanden voor het ver str ijken van de lopende er kenning, en de
aanvr aag is ver gezeld van een administr atief dossier dat de geactualiseer de
elementen bevat van de aanvr aag tot er kenning bedoeld in ar tikel 14, met
uitzonder ing van het in punt 5° bedoeld financieel plan. Dit wor dt ver vangen
door de financiële balansen van de dr ie laatste jar en.
Het College bepaalt de r egels voor de actualiser ing van het administr atief
dossier en de pr ocedur e tot her nieuwing van de er kenning.
Deze omvat tenminste een inspectie met betr ekking tot de naleving van alle
nor men en de r ealisatie van het leefpr oject, en een advies van de Adviesr aad.
Subafdeling 9.  Vr ijwillige sluiting.
Ar t. 27. De beheer der , die vr ijwillig een r esidentiële instelling wil sluiten, licht
het College hier over in, en dit ten minste 3 maanden voor de sluiting. Hij stelt het
College eveneens in kennis van de maatr egelen die hij heeft genomen om de
over br enging van zijn r esidenten te ver zeker en.
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Het College neemt akte van de sluiting.
Subafdeling 10.  Over names van r esidentiële instellingen.
Ar t. 28. Het College bepaalt de modaliteiten en de pr ocedur e voor de over name
door een ander e beheer der van een r esidentiële instelling die een voor lopige
er kenning geniet of een er kenning, evenals een voor lopige bijzonder e er kenning
of een bijzonder e er kenning. De pr ocedur e omvat tenminste de voor stelling van
een nieuw leefpr oject en een advies van de Adviesr aad.
Afdeling 2.  Pr ocedur es voor de toekenning, de wijziging, de her nieuwing en de
intr ekking van er kenningen van nietr esidentiële diensten.
Subafdeling 1.  De toekenning van een er kenning.
Ar t. 29.De er kenningsaanvr aag wor dt ingediend door de beheer der volgens de
modaliteiten bepaald door het College.
Deze aanvr aag wor dt ver gezeld van een administr atief dossier waar van de
samenstelling wor dt bepaald door het College en dat tenminste de volgende
elementen bevat :
1° een document opgesteld volgens het model bepaald door het College, met
beschr ijving van het type van betr okken dienst en het pr oject van onthaal of
dienstver lening, en met r echtvaar diging van de vestiging er van, met name in
functie van de cr iter ia inzake pr ogr ammatie;
2° de documenten betr effende het jur idisch statuut van de dienst;
3° de over eenkomst(en) met betr ekking tot de ver plichte of facultatieve
functionele ver banden voor het type van bedoelde dienst;
4° het plan van de dienst, indien het zich handelt om een bestaand gebouw, of
een ontwer p van plan indien het gaat over een op te tr ekken gebouw, evenals een
ver klar ende nota over het gepland gebr uik van de lokalen en de eventueel
voor ziene inr ichtingen, waar bij de naleving van de ar chitectur ale nor men van
het gebouw wor dt aangetoond;
5° een nota opgesteld volgens het model bepaald door het College, met
beschr ijving van het pr oject van onthaal of dienstver lening van de niet
r esidentiële dienst en de middelen, met name inzake per soneel, die zullen wor den
ingezet om het te ver wezenlijken;
6° [1 Uitsluitend voor wat betr eft de dagonthaaldienst, een ver slag van de
gewestelijke dienst voor br andbestr ijding dat ten hoogste dateer t van 6 maanden
op het moment van de indiening van de aanvr aag en in elk geval wer d uitger eikt
na alle uitbr eidings of r enovatiewer ken onder gaan door het gebouw " ;
b) Er wor dt een punt 6°bis toegevoegd dat luidt als volgt : " 6°bis Uitsluitend
voor wat betr eft de dagonthaaldienst, een attest van de bur gemeester van de
gemeente na het ver slag vermeld in 6° en waar uit blijkt dat de r esidentiële
instelling beantwoor dt aan de nor men van de br andveiligheid.]1
7° een kopie van de ver plichte ver zeker ingscontr acten.
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Ar t. 30. Indien het dossier niet ontvankelijk is, dan wor dt de beheer der hier over
ingelicht binnen de maand na ontvangst. Hij wor dt tevens ver zocht om het aan te
vullen of te cor r iger en.
Indien het dossier ontvankelijk is, dan wor dt over gegaan tot een inspectie
teneinde de confor miteit na te gaan van de lokalen met de plannen van het
gebouw en de ar chitectur ale nor men.
Op basis van het administr atief dossier dat het ver slag van deze inspectie bevat,
en na advies van de Adviesr aad, beslist het College, volgens de modaliteiten die
het bepaalt, over de toekenning aan de dienst van een voor lopige er kenning van
één jaar .
Ar t. 31. Het College betekent aan de beheer der de beslissing tot toekenning of
weiger ing van een voor lopige er kenning. Dit gebeur t binnen de maand na zijn
beslissing.
Ar t. 32. Tijdens de per iode van de voor lopige er kenning wor dt over gegaan tot
een inspectie wat betr eft de naleving van alle er kenningsnor men en de r ealisatie
van het onthaal of dienstver leningspr oject bedoeld in ar tikel 29, 5°.
Op basis van het ver slag dat wor dt opgesteld ingevolge deze inspectie en na
advies van de Adviesr aad beslist het College over de toekenning van een
er kenning aan de dienst.
De er kenning wor dt ver leend voor een per iode van maximum 6 jaar .
Ar t. 33. Het College betekent aan de beheer der de beslissing tot toekenning of
weiger ing van een er kenning. Dit gebeur t binnen de maand na zijn beslissing.
Subafdeling 2.  Ber oep in geval van de weiger ing van een voor lopige er kenning
of een er kenning.
Ar t. 34. Het College bepaalt de pr ocedur es en modaliteiten van ber oep in geval
van de weiger ing van een voor lopige er kenning of een er kenning.
De pr ocedur es en modaliteiten van ber oep omvatten tenminste een
mogelijkheid voor de beheer der om een r echtvaar digingsnota in te dienen, in
antwoor d op de gebr eken die hem wor den ver weten, en om zich te laten hor en
door de Adviesr aad, hier bij begeleid door de r aadsman van zijn keuze.
Subafdeling 3.  Intr ekking of opgelegde wijziging van de er kenning.
Ar t. 35. § 1. Indien de dienst de er kenningsnor men niet naleeft, dan stuur t het
College hem een ver wittiging en ver zoekt hem om zich onmiddellijk te schikken
naar de nor men indien de situatie een dr ingende cor r ectie ver eist, of binnen een
ter mijn van minimum een week en maximum dr ie maanden in de ander e
gevallen.
Indien de dienst bij het ver str ijken van de ter mijn de er kenningsnor men niet
naleeft, dan kan het College een pr ocedur e star ten voor de intr ekking of een
opgelegde wijziging van de er kenning.
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§ 2. Het College betekent aan de beheer der dat met een pr ocedur e van
intr ekking of opgelegde wijziging van zijn er kenning is gestar t en nodigt hem uit
om binnen de 15 dagen een r echtvaar digingsnota voor te leggen.
Indien het College ingevolge deze r echtvaar digingsnota de pr ocedur e ver der
zet, dan wor den het administr atief dossier betr effende de vastgestelde gebr eken
en de r echtvaar digingsnota ter advies voor gelegd aan de Adviesr aad.
Binnen de 15 dagen na de aanhangigmaking nodigt deze de beheer der uit om te
wor den gehoor d, ver gezeld van de r aadsman van zijn keuze, en ver str ekt zijn
advies binnen de 15 dagen na de hoor zitting of binnen de maand na de
aanhangigmaking indien de beheer niet wenst te wor den gehoor d.
De br iefwisseling betr effende deze pr ocedur e wor dt bij ter post aangetekend
schr ijven ver stuur d.
Ar t. 36. Het College licht de beheer der in over zijn beslissing wat betr eft de
intr ekking of de opgelegde wijziging van de er kenning. Dit gebeur t binnen de 15
dagen na de beslissing.
Indien de intr ekking van de er kenning wor dt ger echtvaar digd door een fout of
een er nstige nalatigheid van de dir ecteur , de beheer der of zijn
ver tegenwoor diger , dan kan het College in zijn beslissing tot intr ekking van de
er kenning het ver bod uitspr eken voor de dir ecteur , de beheer der of zijn
ver tegenwoor diger om r echtstr eeks een instelling voor bejaar den uit te baten die
is er kend door de Fr anse Gemeenschapscommissie, en dit voor een maximale
duur van 10 jaar .
Subafdeling 4.  Dr ingende sluiting.
Ar t. 37. § 1. Indien wor dt vastgesteld dat de exploitatievoor waar den van het
centr um of de dienst niet meer toelaten om de begunstigden op te vangen in
toer eikende voor waar den inzake hygiëne en veiligheid of om de permanentie van
de dienst te ver zeker en, of indien zij een r isico vor men voor de gezondheid van
de begunstigden, dan kan het College de dr ingende en voor lopige sluiting bevelen
van de dienst.
Het betekent zijn beslissing aan de beheer der van de dienst met behulp van een
deur waar der sexploot.
Behalve zijn motivering pr eciseer t de beslissing de termijn waar binnen de
beheer der geen begunstigden meer mag opvangen.
De beslissing tot dr ingende en voor lopige sluiting wor dt onver wijld betekend
aan de bur gemeester en aan de voor zitter van het O.C.M.W. van de gemeente
waar de dienst is gevestigd.
Het College waakt over de begeleiding van de infor matie ver str ekt door de
beheer der aan de begunstigden, wat betr eft de diensten die een dienstver lening
van hetzelfde type aanbieden.
§ 2. De beheer der van de dienst wor dt uitgenodigd teneinde te wor den gehoor d
door de Adviesr aad, hier bij ver gezeld van de r aadsman van zijn keuze, binnen
de 10 dagen na deze beslissing. De Adviesr aad ver str ekt zijn advies na afloop van
deze hoor zitting of binnen de 15 dagen na de beslissing tot voor lopige sluiting
indien de beheer der niet heeft gewenst te wor den gehoor d.
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Het College neemt zijn beslissing wat betr eft de intr ekking van een er kenning
en een definitieve sluiting van de dienst binnen de maand na de beslissing tot
voor lopige sluiting, en licht de beheer der in binnen de 8 dagen na deze beslissing.
Indien de intr ekking van de er kenning wor dt ger echtvaar digd door een fout of
een er nstige nalatigheid van de dir ecteur , de beheer der of zijn
ver tegenwoor diger , dan kan het College in zijn beslissing tot intr ekking van de
er kenning het ver bod uitspr eken voor de dir ecteur , de beheer der of zijn
ver tegenwoor diger om r echtstr eeks een instelling voor bejaar den uit te baten die
is er kend door de Fr anse Gemeenschapscommissie, en dit voor een maximale
duur van 10 jaar .
De br iefwisseling betr effende deze pr ocedur e wor dt bij ter post aangetekend
schr ijven gestuur d of per soonlijk over handigd aan de beheer der door de
diensten van het College.
Subafdeling 5.  Wijziging van er kenning.
Ar t. 38. Een aanvr aag tot wijziging van er kenning dient te wor den ingediend bij
een wijziging :
1° van het adr es van de nietr esidentiële dienst;
2° van capaciteit;
3° van het jur idisch statuut, met uitzonder ing van de wijzigingen betr effende de
maatschappelijke zetel of de samenstelling van de algemene ver gader ing en van
de r aad van bestuur .
Ar t. 39. De aanvr aag tot wijziging van een er kenning wor dt ingediend door de
beheer der , volgens de modaliteiten bepaald door het College.
Deze bevat de elementen die de gevr aagde wijziging r echtvaar digen.
De modaliteiten en de pr ocedur e tot wijziging van een er kenning wor den
bepaald door het College en omvatten tenminste een advies van de Adviesr aad.
Subafdeling 6.  Ver nieuwing van de er kenning.
Ar t. 40. De aanvr aag tot ver nieuwing van een er kenning wor dt ingediend door
de beheer der , volgens de modaliteiten bepaald door het College en tenminste 6
maanden voor het ver str ijken van de lopende er kenning. Deze aanvr aag wor dt
ver gezeld van een administr atief dossier dat de geactualiseer de elementen bevat
van de aanvr aag tot er kenning en van het in ar tikel 30 bedoelde onthaal of
dienstver leningspr oject.
Het College bepaalt de r egels voor de actualiser ing van het administr atief
dossier en van de pr ocedur e tot ver nieuwing van de er kenning.
Deze omvat tenminste een inspectie inzake de naleving van de nor men en de
r ealisatie van het onthaal of dienstver leningspr oject en een advies van de
Adviesr aad.
Subafdeling 7.  Vr ijwillige sluiting.
Ar t. 41. De beheer der , die vr ijwillig een dienst wenst te sluiten, ver wittigt
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hier van het College ten minste 3 maanden voor de sluiting en licht het in over de
maatr egelen die hij heeft genomen om de over br enging van zijn begunstigden te
ver zeker en.
Het College neemt akte van de sluiting.
Subafdeling 8.  Over name van nietr esidentiële diensten.
Ar t. 42. Het College bepaalt de modaliteiten en de pr ocedur e voor de over name
door een ander e beheer der van een nietr esidentiële dienst die een voor lopige
er kenning of een er kenning geniet.
De pr ocedur e omvat tenminste de voor stelling van een nieuw onthaal of
dienstver leningspr oject en een advies van de Adviesr aad.
Afdeling 3.  Algemene maatr egelen betr effende de er kenningen.
Ar t. 43. De beheer der stelt het College schr iftelijk in kennis van elke wijziging
aan de elementen die het er kenningsdossier vor men, en dit binnen de maand na
de wijziging.
Gebeur t dit niet, dan wor den de in ar tikel 50 voor ziene sancties toegepast.
HOOFDSTUK VI.  Toelagen.
Ar t. 44. Binnen de gr enzen van de beschikbar e kr edieten ver leent het College
toelagen aan de er kende nietr esidentiële diensten. Dit gebeur t volgende de
voor waar den en modaliteiten die het bepaalt :
1° de toelagen voor de diensten van dagopvang en de diensten voor mishandelde
bejaar den vor men tussenkomsten in de per soneels en wer kingskosten. Hun
bedr ag wor dt vastgesteld door het College;
2° de toelagen voor de diensten van telebewaking zijn bestemd :
a) om een tar ifair e kor ting te dekken ten belope van een bedr ag bepaald door
het College, voor de begunstigden die voldoen aan de door het College bepaalde
voor waar den inzake leeftijd, gezinssituatie en inkomsten;
b) voor de beheer skosten van deze tar ifair e kor ting.
HOOFDSTUK VII.  Publiciteitsmaatr egelen.
Ar t. 45. De er kenningen en bijzonder e er kenningen ver leend aan een
r esidentiële instelling of aan een nietr esidentiële dienst maken het voor wer p uit
van een publiciteit door aanplakken op de voor gevel van de instelling of dienst,
en dienen te wor den ver meld op alle br iefwisseling, factur en en, over het
algemeen, op elk document dat uitgaat van de instelling of de dienst.
Ar t. 46. Alle beslissingen betr effende de voor lopige er kenningen en voor lopige
bijzonder e er kenningen en met betr ekking tot de er kenningen en bijzonder e
er kenningen van de r esidentiële instellingen of nietr esidentiële diensten wor den
over gemaakt aan de bur gemeester van de gemeente, de voor zitter van het
openbaar centr um voor Maatschappelijk Welzijn en aan de gewestelijke
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br andweer dienst.
Deze beslissingen wor den eveneens over gemaakt aan het RIZIV en de feder ale
openbar e dienst Economie indien deze instellingen tussenkomen in de
financier ing of de vaststelling van de dagpr ijs van een instelling.
HOOFDSTUK VIII.  Contr ole en sancties.
Ar t. 47. De er kende of voor lopig er kende instellingen en diensten moeten vr ij
toegang ver schaffen aan de ambtenar en van de diensten van het College die door
dit laatste zijn aangeduid om de inspectie en contr oleopdr achten te ver vullen.
Elke r esidentiële instelling wor dt ten minste eenmaal per jaar geïnspecteer d wat
betr eft de naleving van de nor men en de r ealisatie van het leefpr oject.
De inspecties en contr oles gebeur en met eer bied voor de pr ivésfeer van de
r esidenten of begunstigden.
Elke inspectie maakt het voor wer p uit van een ver slag dat melding maakt van
de geïnspecteer de nor men en het r esultaat van de inspectie.
Indien de ambtenar en van de diensten van het College een of meer der e
inbr euken vaststellen op de nor men bepaald door of kr achtens onder havig
decr eet, dan is hun ver slag r echtsgeldig. Het inspectiever slag wor dt naar de
dir ecteur en de beheer der gestuur d van de instelling of de dienst, en dit binnen
de maand na de inspectie.
Het College kan modaliteiten bepalen om met de gemeenten samen te wer ken,
in over leg met deze laatsten.
Ar t. 48.Elke belanghebbende mag bij het College een klacht indienen
betr effende de wer king van een instelling of dienst.
Indien het voor wer p van de klacht dit r echtvaar digt, dan wor dt over gegaan tot
een inspectie. [1 De beheer der wor dt ingelicht over de klacht en over het r esultaat
van de inspectie volgens de modaliteiten vastgesteld door het College.]1
De klager wor dt ingelicht over het gevolg dat is gegeven aan zijn klacht. Dit
gebeur t ten laatste binnen de maand.

(1)<DFG 20100716/12, ar t. 9, 002; Inwer kingtr eding : 19082010>
Ar t. 49. Het voer en van de boekhouding van de r esidentiële diensten maakt het
voor wer p uit van een jaar lijkse contr ole door een accountant of een
bedr ijfsr evisor . Het ver slag van de accountant of de bedr ijfsr evisor ligt ter
beschikking van de ambtenar en van de diensten van het College die belast zijn
met de inspectie en contr ole.
Ar t. 50. § 1. Kan een administr atie boete oplopen :
1° de beheer der die een r esidentiële instelling uitbaat en daar bij ar tikel 6
over tr eedt;
2° de beheer der van een r esidentiële of nietr esidentiële instelling die ar tikel 43
van onder havig decr eet over tr eedt of die, met het doel fr aude te plegen, een
onjuiste of onopr echte ver klar ing aflegt om een pr incipieel akkoor d, een
voor lopige er kenning of een er kenning te ver kr ijgen of te behouden.
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De boete bedr aagt 5.000 eur o voor de auteur van een onjuiste ver klar ing of
voor een over tr eding van ar tikel 43, en 25.000 eur o voor diegene die een
r esidentiële instelling uitbaat en daar bij ar tikel 6 over tr eedt.
Bij r ecidive binnen de 5 jaar na de inbr euk, wor den de bedr agen ver dubbeld.
§ 2. Het College legt de administr atieve boetes op en bepaalt het bedr ag er van,
over eenkomstig de bepalingen van § 1.
De administr atieve boetes wor den betekend aan de betr okken beheer der binnen
de maand na de beslissing van het College.
Deze zijn betaalbaar binnen de twee maanden na de betekening op de algemene
r ekening van de Fr anse Gemeenschapscommissie.
HOOFDSTUK IX.  Over gangs, opheffings en eindbepalingen.
Ar t. 51.[1 De pr incipeakkoor den en de voor lopige wer kingsver gunningen die
zijn ver kr egen voor de inwer kingtr eding van het decr eet van 22 maar t 2007
betr effende het te voer en beleid inzake de huisvesting en het onthaal van
bejaar den blijven behouden tot aan het ver str ijken er van, indien hun duur
kor ter is dan twee jaar na de inwer kingtr eding van onder havig decr eet of
gedur ende maximum twee jaar indien hun duur langer of onbepaald is. De
er kenningen ver kr egen voor de inwer kingtr eding van hetzelfde decr eet blijven
behouden tot aan het ver str ijken er van.]1

(1)<DFG 20100716/12, ar t. 10, 002; Inwer kingtr eding : 19082010>
Ar t. 52. De tussenkomsten van de Fr anse Gemeenschapscommissie ver leend
voor de aansluitings, plaatsings en huur kosten van een telefoontoestel,
over eenkomstig het besluit van het College van de Fr anse
Gemeenschapscommissie van 23 maar t 1995 tot vaststelling van de r egels
betr effende de tussenkomst van de Fr anse Gemeenschapscommissie in de kosten
van de aansluiting, de plaatsing en de huur van een telefoontoestel, evenals in de
kosten van een systeem van telebewaking ten gunste van per sonen die er nstig
gehandicapt zijn, alleenstaanden en gezinnen van er nstig gehandicapten en/of
bejaar den die kunnen wor den beschouwd als alleenstaand, wor den behouden ten
individuele titel voor per sonen die deze genoten bij de inwer kingtr eding van
onder havig decr eet, voor zover zij blijven voldoen aan de voor waar den voor de
toekenning van de tussenkomst voor zien door dit besluit en dat de nieuwe
maatr egelen betr effende de diensten van telebewaking deze tussenkomsten niet
compenser en.
Ar t. 53. Wor den opgeheven :
1° het decr eet van 10 mei 1984 van de Fr anse Gemeenschap in ver band met de
r ustoor den voor bejaar den;
2° het r eglement van de Fr anse Gemeenschapscommissie van 17 december 1993
tot vaststelling van de pr ocedur e betr effende de toelating tot voor lopige wer king,
de er kenning, de weiger ing en de intr ekking van de er kenning en de sluiting van
de instellingen bedoeld in ar tikel 1 van het decr eet van 10 mei 1984 in ver band
met de r ustoor den voor bejaar den en tot bepaling van de modaliteiten voor de
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toekenning van het pr incipeakkoor d bedoeld in ar tikel 2bis van het decr eet van
10 mei 1984 in ver band met de r ustoor den voor bejaar den;
3° het r eglement van de Fr anse Gemeenschapscommissie van 17 december 1993
tot vaststelling van de nor men waar aan de r ustoor den voor bejaar den moeten
voldoen.
Ar t. 54.Het College bepaalt de inwer kingtr eding van onder havig decr eet.

(NOTA : inwerkingtreding vastgesteld op 01062009 door BESL 20090402/24,
art. 207)
Wij kondigen dit decr eet af en bevelen dat het door het Belgisch Staatsblad
bekendgemaakt wor dt.
Br ussel, 22 maart 2007.
B. CEREXHE,
Voor zitter van het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie, belast met
het Openbaar Ambt, en de Gezondheid.
Ch. PICQUE,
Lid van het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie, belast met de
Sociale Cohesie.
Mevr . E. HUYTEBROECK,
Lid van het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie, belast met de
Begr oting, de Bijstand aan Gehandicapte Per sonen en het Toer isme.
Mevr . F. DUPUIS,
Lid van het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie, belast met de
Ber oepsopleiding, het Onder wijs, de Cultuur en het Leer lingenver voer .
E. KIR,
Lid van het College van de Fr anse Gemeenschapscommissie, belast met de
Sociale Actie, het Gezin en de Spor t.

