
 

 

 

PERSBERICHT 23.11.2022 

 
 
 
De rustoorden en centra voor dagverzorging bedreigd door sluiting 
van bedden vanaf 2024  

 

 

De Commissie Gezondheid en Bijstand aan Personen van de Verenigde Vergadering van de 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie heeft op 18 november een ontwerp tot wijziging 

goedgekeurd van de Ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of 

huisvesting van bejaarde personen. Dit voorstel tot wijziging van de ordonnantie, dat voorziet in 

een sluiting van bedden vanaf januari 2024, zou heel negatieve gevolgen kunnen hebben voor de 

rustoorden en de centra voor dagverzorging onder de vorm van vzw’s. GIBBIS pleit voor een 

aanpassing van het aantal sluitingen en het ritme ervan, om zo het voortbestaan van de sector 

niet in het gedrang te brengen. 

 

GIBBIS is niet gekant tegen de principes die opgenomen worden in dit ontwerp van ordonnantie, 

maar bepaalde aanpassingen zijn noodzakelijk: 

  
1. Het aanbod aan plaatsen in de centra voor dagverzorging niet verminderen, aangezien er 

al weinig plaatsen zijn en dit alternatieven zijn voor de rustoorden. 
 

2. Het proces van recuperatie voor de niet-bezette rustoordbedden met één jaar uitstellen, 
met andere woorden de 1e keer op 01/01/2025 in plaats van op 01/01/2024. Dit uitstel 
wordt gerechtvaardigd door het feit dat de bezettingsgraden in de rustoorden-vzw’s sinds 
enkele maanden opnieuw aan het stijgen zijn. De rustoorden beginnen zich nu pas te 
herstellen van de COVID-19-crisis. 

 
3. De immunisatie van 10% van de niet-bezette bedden (in plaats van 5%). Er moet effectief 

rekening gehouden worden met de aanzienlijke turnover van bewoners (overlijdens of 
hospitalisaties) en de opfrissings- en herstellingswerken in de kamers. 

 
4. Maximale recuperatie van 25% van de bedden in januari 2025 (in plaats van 50%) bij 

gemotiveerde beslissing van het Verenigd College na advies van de Beheerraad voor 
Gezondheid en Bijstand aan Personen en rekening houdend met de kwaliteitscriteria. Een 
onmiddellijke sluiting van 50% van de niet-bezette bedden zou te aanzienlijke financiële 
gevolgen hebben (berekening van de subsidies voor werkzaamheden, behoud van 
bankwaarborgen, herziening financiële plannen om bankkredieten te verkrijgen, ...). 

 
 



 

 

 
 
 

Het ontwerp tot wijziging van de ordonnantie wordt binnenkort voorgelegd ter stemming in het 

Brussels Parlement.  

 

De federaties die de rustoorden in Brussel vertegenwoordigen betreuren het gebrek aan overleg.  

De sector luidt al lang de alarmbel betreffende het ritme dat voorzien is in het ontwerp van 

ordonnantie voor de sluiting van de bedden.  Ondanks de vele aanvragen vond er geen hoorzitting 

met de Commissie plaats vóór deze stemming.  Minister Maron heeft op 22 november de federaties 

ontmoet om hun voorstellen tot amendering van het ontwerp aan te horen.  De Minister heeft ook 

aangegeven dat er geen marge meer is om de Ordonnantie te wijzigen, maar dat het wel mogelijk 

zou zijn om in dit kader de uitvoeringsbesluiten te bespreken. 
 
GIBBIS is van mening dat deze voorstellen tot amendering absoluut noodzakelijk zijn om het 
voortbestaan van de rustoorden-vzw’s te verzekeren.  

 

 

Contactpersoon: Christian Dejaer, Directeur, Coördinator groep rustoorden en andere zorginstellingen, 

+32 473 76 88 81, christian.dejaer@gibbis.be  

 

 

 

 

GIBBIS (www.gibbis.be) is de pluralistische werkgeverskoepel van de openbare en private social 

profit gezondheidsinstellingen van Brussel. Ze vertegenwoordigt 67 instellingen (voornamelijk 

ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en rustoorden), verspreid over meer dan 79 sites gelegen 

in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 


