15 MAART 1989. - Besluit van de Vlaamse Executieve houdende de specifieke
veiligheidsaspecten waaraan de serviceflatgebouwen, de woningcomplexen met
dienstverlening en de [woonzorgcentra] moeten voldoen om te worden erkend.
<BVR 2009-07-24/26, art. 23, Inwerkingtreding : 01-01-2010>
(NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 23-03-1989 en tekstbijwerking tot
08-01-2010) Zie wijziging(en)
Bron : VLAAMSE GEMEENSCHAP
Publicatie : 23-03-1989 nummer : 1989029229 bladzijde : 5167
Dossiernummer : 1989-03-15/33
Inwerkingtreding : 23-03-1989
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Artikel 1. Om erkend te kunnen worden moeten in uitvoering van [1 artikel 15, § 1,
tweede lid, 6°, van de decreten inzake voorzieninge n voor ouderen, gecoördineerd op 18
december 1991, en artikel 48, tweede lid, van het woonzorgdecreet van 13 maart 2009,
de voorzieningen voor ouderen]1 voldoen aan de veiligheidsnormen die voor dergelijke
gebouwen van toepassing zijn, specifiek :
1° voor wat betreft de [ 1 woonzorgcentra]1 : de normen opgenomen in het koninklijk
besluit van 12 maart 1974 betreffende de veiligheidsnormen waaraan de rustoorden voor
bejaarden moeten voldoen;
2° voor wat betreft de woningcomplexen met dienst verlening en de serviceflatgebouw :
de normen opgenomen in artikel 1, 1° van het konink lijk besluit van 22 december 1980
houdende bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Belgisch Instituut
voor normalisatie.
---------(1)< BVR 2009-07-24/26, art. 24, Inwerkingtreding : 01-01-2010>
[1Art. 1/1. Op het voldoende gemotiveerde verzoek van de voorziening kan de Vlaamse
minister, bevoegd voor de bijstand aan personen, na advies van de technische
commissie voor de brandveiligheid in de voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en
Gezin, afwijkingen toestaan op de normen, vermeld in artikel 1.]1
---------(1)< BVR 2009-12-11/11, art. 1, Inwerkingtreding : 01-01-2010>
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op de dag van publikatie in het Belgisch Staatsblad.

Aanhef

Tekst

Inhoudstafel

Begin

De Vlaamse [regering], <BVR 1994-01-19/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen,
gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op de artikelen 5, § 1, II, 5° en
20;
Gelet op het decreet van 5 maart 1985 houdende regeling van de erkenning en

subsidiëring van voorzieningen voor bejaarden, gewijzigd bij decreet van 13 april 1988,
inzonderheid op artikel 14, tweede lid, 6°;
Gelet op het advies van de Vlaamse Hoge Raad voor de Derde Leeftijd, gegeven op
28 februari 1989;
.....
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat het past, ten einde de beheersmechanismen inzake de
bejaardenvoorzieningen niet langer op te schorten, dringend de nodige
uitvoeringsmaatregelen te nemen;
Op de voordracht van de [Vlaamse minister] van Welzijn en Gezin; <BVR 1994-0119/31, art. 2; ED : 25-02-1994>
Na beraadslaging,
.....
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