BVR 17 mei 2019 mbt decreet 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg,
de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders
Voorwaarden om erkend te worden als zorgraad (art 11 BVR):

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

zorgraad is een VZW
werkgebied omvat een ganse ELZ
statuten zijn voor publicatie aangeboden (nadien: gepubliceerd)
de samenstelling van de zorgraad (AV):
Een zorgraad is pluralistisch en divers samengesteld en bestaat minstens uit de
afgevaardigden van:
1°
de lokale besturen;
2°
de eerstelijnszorgaanbieders van verschillende disciplines, de woonzorgcentra,
diensten voor gezinszorg, diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen,
centra algemeen welzijnswerk;
3°
de verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag;
4°
de erkende verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers.
De zorgraden zorgen ervoor dat elke eerstelijnszorgaanbieder die werkzaam is in hun
werkgebied wordt uitgenodigd en dat elkeen die dat wenst via een afgevaardigde
vertegenwoordigd is. Dit is een persoon die namens een lokaal bestuur, een
organisatie of beroepsgroep wordt aangewezen om dit lokaal bestuur, die organisatie
of beroepsgroep te vertegenwoordigen in de zorgraad.
voorzieningen en samenwerkingsverbanden van verschillende levensbeschouwelijke
strekkingen zijn vertegenwoordigd
er is een beleidsplan voor 2 jaren (nadien: per 3 jaren)
de aanvrager vertegenwoordigt in zijn werkgebied minstens twee derden van de
lokale besturen en van de eerstelijnszorgaanbieders, die door de Vlaamse
Gemeenschap als voorziening of samenwerkingsverband zijn erkend
de zorgraden passen minimaal de loon- en arbeidsvoorwaarden van PC 331 toe op
de tewerkstelling van het personeel

Een beslissing tot weigering van een lid wordt met vermelding meegedeeld aan de
eerstelijnszorgaanbieder en aan het agentschap!
Voorwaarden om erkend te blijven als zorgraad (art 14 BVR):

1. voldoen aan de voorwaarden onder art 11 (zie boven)
2. de opdrachten uitvoeren (art 3 tem 7 BVR)
3. tegen 31/3 een verslag bezorgen over de uitvoering van de opdrachten van het
voorbije werkingsjaar
4. tegen 31/3 een financieel verslag bezorgen van het voorbije werkingsjaar
5. tegen 15/10 een actieplan bezorgen voor het volgend werkingsjaar
6. voor oktober van het jaar waarin het beleidsplan afloopt een nieuw beleidsplan
opmaken voor de 3 volgende jaren
7. elke wijziging mbt de erkenning onmiddellijk melden
8. beslissen met een meerderheid binnen elk van de volgende 4 groepen die in de
zorgraad vertegenwoordigd zijn: welzijnsactoren, eerstelijnszorgactoren, lokale
besturen, PZON/MZ/vrijwilliger
9. Voor 15/10 van het eerste erkenningsjaar voldoen aan de voorwaarden mbt de
samenstelling van het bestuursorgaan
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10. Personeelsadministratie, ondersteuning van het personeelsmanagement, hun
boekhoudkundige verplichtingen en de ondersteuning van meerdere
verenigingsrechtelijke verplichtingen uit te besteden aan een partnerorganisatie
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