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BRUSSEL – GEMEENSCHAPPELIJKE 

GEMEENSCHAPSCOMMISSIE – Moratorium– Recuperatie 

van bedden– Omschakeling RVT en Korte Verblijven 

1. Moratorium 

De verenigde vergadering Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft een verordening 

gestemd invoerend een moratorium bij het toekennen van nieuwe specifieke toelatingen voor het 

in werking stellen en uitbaten van bedden van rusthuizen, van korte verblijven en van rust en 

verzorgingstehuizen. 

Het moratorium is in voege getreden per 13 juli en zou ten einde moeten lopen op 1 januari 2020. 

Het moratorium is enkel bestemd voor de nieuwe aanvragen die ingediend zullen worden vanaf 

het in voege treden. 

De erkenning van bedden die over een bijzondere toestemming (of overgedragen 

principeakkoorden cocof) genieten, afgeleverd vóór het in voege treden van het besluit, kunnen 

nog een goedkeuring bekomen. Met andere woorden worden de bestaande titels worden 

nageleefd. 

Het bevelschrift bepaalt een afwijkingsregime op dit moratorium, welke het mogelijk maakt, 

binnen de in een uitvoeringsbesluit bepaalde voorwaarden, bedden over te dragen van de ene 

instelling naar de andere, de ROB bedden in RVT of in bedden kort verblijf om te schakelen. 

Daar het RVT en kort verblijf omschakelingen betreft, bevat de verordening een beschikking die 

minstens de helft van de nieuwe RVT en kort verblijf bedden voorbehoudt aan de publieke en 

associatieve sector. 

Deze beschikking is uiteraard onaanvaardbaar voor de federatie en dit vooral dat, indien de privé 

commerciële sector over de helft van het aantal RVT bedden beschikt, haar dekkingspercentage 

ruim lager ligt dan dat van de ocmw’s en vzw’s. De strijd zal worden gehouden op niveau van de 

uitvoeringsbesluiten. 

Het bevelschrift werd gestemd in minder dan twee weken met een ruime meerderheid. Wij dienen 

aan te halen dat de MR er voor heeft gestemd (onder voorbehoud van één onthouding). Wij delen 

U mede dat de NVA, die wij gecontacteerd hebben en in commissie nochtans voor het project had 

gestemd, haar stem heeft gewijzigd en tegen heeft gestemd. 



 

2. Recuperatie van bedden – omschakelen RVT en kort verblijf 

Twee besluiten werden door het College aangenomen na een eerste lezing en werden ter informeel 

advies voorgesteld aan de commissie der overeenkomsten en aan de huisvestingsectie van de 

adviesraad. 

Ferubel heeft een zodanig belangrijk aantal opmerkingen aangehaald dat beide besluiten 

herschreven zullen worden en onderworpen worden aan een nieuwe adviesprocedure. 

Betreffende de principes, is het idee van het College bedden te recupereren met een specifieke 

toelating en in portefeuille die niet het onderwerp zijn van enig concreet project op korte termijn. 

Gelijktijdig, zou een ander besluit het aantal maximum nieuwe RVT bedden (400) bepalen die 

zouden kunnen worden omgeschakeld en waarvan 40% zou voorbehouden zijn aan de OCMW’s 

en 20% aan de vzw’s, in geval dat de aanvragen het maximaal aantal zouden overschrijden. Het 

project heeft zelden dergelijke vastgestelde verwarde en incoherente voorrangscriteria bevat. 

Het dossier wordt opnieuw op tafel gelegd tijdens het laatste kwartaal 2017. Wij houden U op de 

hoogte van de opvolging. 
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