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De erkenningsnormen die momenteel van toepassing zijn op de rust- en 
verzorgingstehuizen en de centra voor dagverzorging zijn vermeld in het KB van 21 09 04, 
« houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en 
verzorgingstehuis of als centrum voor dagverzorging ».  
 
Maar de sector evolueert en dus moet ook de wetgeving evolueren. 
 
Het is in die optiek dat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op 25 november 
2004 een brief heeft gericht aan de permanente groep « Rust- en Verzorgingstehuizen » van 
de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen met het verzoek de geldende normen 
opnieuw te bekijken en deze te herzien in een langetermijnperspectief en rekening houdend 
met de evolutie op het werkveld 
 
Om aan dit verzoek te voldoen is de permanente werkgroep verschillende keren bijeen 
gekomen, nl op 26 januari, 1 maart, 3 mei en 28 juni 2005 en op 02 februari, 23 maart, 12 
mei en 26 juni 2006.   
 
Op basis van de stand van zaken en na afloop van deze vergaderingen is de permanente 
werkgroep tot volgende consensus gekomen:  
 
1 – STAND VAN ZAKEN 
 
Op basis van de wet van 27 juni 1978 « tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen 
en betreffende sommige andere vormen van verzorging»  werden rust- en 
verzorgingstehuisbedden (RVT-bedden) opgericht in rusthuizen die reeds erkend waren 
door de Gemeenschappen en Gewesten of in omgeschakelde ziekenhuisdiensten.  
 
De erkenning als rust- en verzorgingstehuisbed kwam er in 1982 maar toch zal de oprichting 
van rust- en verzorgingstehuisbedden ondergeschikt blijven aan het niet openen of het 
sluiten van ziekenhuisbedden tot in 1997, het jaar waarin het « Protocol 1»  (9 juni 1997)  
betreffende het te voeren ouderenzorgbeleid » gesloten werd tussen de Federale overheid 

en de Gemeenschappen en Gewesten. 

 
Dit protocol 1 voert het principe in van de omschakeling van ROB-bedden in RVT-bedden: 
heel wat bedden die door de Gemeenschap of het Gewest erkend zijn als ROB-bed krijgen 
een bijzondere RVT-erkenning: deze instellingen die dus een dubbele erkenning hebben 
zullen « gemengde instellingen » worden genoemd.  
 
De instellingen ontstaan uit de reconversie van een ziekenhuisdienst hebben enkel een 
RVT-erkenning en worden « zuivere RVT’s » genoemd. 
 
Dit omschakelingsbeleid zal worden voort gezet in het kader van het protocol 2 (1 januari 
2003) en het protocol 3 (12 juni 2005) met de toepassing van de techniek van de RVT-
equivalenten.  
 
Zo voorziet het protocol 3 in het equivalent van de omschakeling van 28 000 RVT-bedden, 
zijnde 8511 RVT-equivalenten, aan te wenden voor de omschakeling of de uitwerking van 
alternatieve en ondersteunende zorgvormen (20% van de RVT-equivalenten) 
 
Door de toepassing van die protocollen en de omschakeling van bedden is het 
« beddenlandschap » voortdurend in evolutie, maar nu blijkt dat: 
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- 96% van de RVT-bedden zijn gesitueerd in een gemengde-RVT, 
- 96,04% van de instellingen zijn gemengde instellingen (996 van de 1037), 
- 2.7% van de instellingen zijn zuivere instellingen (28 van de 1037), 
- 1.25% van de instellingen tellen zowel ROB-bedden als zuivere RVT-bedden (13 van 

de 1037), 
 
Wat betreft het nationale niveau, vindt u een overzicht van de RVT-bedden in onderstaande 
tabel. 
 

 Erkende bedden op 
01-01-2006 

Programmatie 

Waals gewest 13 639 13 687 

Vlaamse 

gemeenschap 

28 433 28 661 

Brussels 
hoofdstedelijk gewest 

5 068 5 108 

Duitstalige 

gemeenschap  

340 340 

België 47 480 47 796 

 
Opmerking : de uitvoering van het protocol 3 is in deze cijfers niet opgenomen. 
 
2 – Vereenvoudiging van de normen 

  
De gemengde instellingen (met een dubbele erkenning ROB – RVT) moeten eerst voldoen 
aan de normen van de betrokkene Gemeenschap of Gewest en daarna aan de normen 
uitgevaardigd door de federale overheid. 
 
Een aantal bepalingen uit het KB van 21 09 04 dekken echter aspecten die ook gedekt zijn 
door de communautaire of regionale wetgeving en overlappen dus elkaar. 
Er bestaan zelfs een aantal tegenstrijdigheden. 
 
Bovendien zorgt deze tweevoudige wetgeving voor een grotere administratieve last en een 
groter aantal inspecties én gesprekspartners. 
 
Het is belangrijk om de normen die van toepassing zijn op de RVT’s m.b.t. zorg en kwaliteit 
tot de essentie terug te brengen. Immers, een koninklijk besluit dat het geheel van de 
geldende normen vermeldt, is noodzakelijk om rekening te houden met de situatie van de 
pure RVT’s.  
 
Daarom, stelt de NRZV voor om:  
 
het KB van 21 september 2004 in zijn geheel te behouden mits een aantal kleine 

wijzigingen aan te brengen met als doel de leesbaarheid te vergemakkelijken; 
 

het artikel 5 van dit KB te wijzigen teneinde de gemende RVT’s vrij te stellen van 

verschillende punten opgenomen in bijlage 1 die overlappen met de reglementeringen 
van de gemeenschappen en gewesten.  

 
De bepalingen van bijlage 1 die niet van toepassing zouden zijn op de gemengde 
instellingen zijn de volgende : 

Architectonische normen → punten: a, b, d, e, f, g, k, m : behalve alinea 1°, p,  
q, s. 
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Functionele normen → punten: a, b, c, e : 3° streepje. 
 

Organisatorische normen → punten a, j. 
 

Huishoudelijk reglement – Inspraak en onderzoek van de suggesties en klachten van 

de bewoners – Overeenkomst tussen de beheerder en de bewoner– Boekhouding →  
totaliteit. 

 
Bijlage 2. Centrum voor dagverzorging   
 
Teneinde een interpretatie te vermijden van de normen die het functioneren van de 
dagverzorgingscentra voor oudere personen bemoeilijken, worden de personeelsnormen  
gewijzigd: deze normen zijn bepaald in functie van 15 gebruikers en niet in functie van 15 
erkende plaatsen.  

 
De NRZV heeft ook een nieuwe nummering van de bijlagen voorgesteld teneinde het lezen 
van de teksten te vergemakkelijken. 
 
Er zal een bijlage 3 opgesteld worden teneinde tegemoet te komen aan de specifieke 
toestand van de RVT-plaatsen voor de patiënten in PNVS/MRS.  
 
 
 


