
VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN
AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID

BESLUIT VAN DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL HOUDENDE DE ERKENNING VAN EEN 
ASSOCIATIE, VOORLOPIGE ERKENNING EN VERLENGING VAN ERKENNING VAN EEN 
ZIEKENHUISDIENST

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID,

Gelet op artikel 128 van de gecoördineerde Grondwet;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wetten van 8 augustus 1988, 
16 juli 1993 en 6 januari 2014, inzonderheid artikel 5;

Gelet op de gecoördineerde wet op de ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinrichtingen van 10 juli 2008, laatst gewijzigd bij de wet van 
10 april 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de 
normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, 
laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere 
omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen 
waaraan deze moet voldoen, gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 23 
juni 1998, 15 maart 2000 en 10 juni 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 6 november 1979 tot vaststelling van de 
normen inzake beveiliging tegen brand en paniek waaraan ziekenhuizen moeten 
voldoen;



Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling 
van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en 
ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de 
ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten 
voldoen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 maart 1991, gewijzigd 
bij het arrest van de Raad van State van 19 februari 1993, gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 12 oktober 1993, 23 december 1993, 28 maart 1995, 
20 augustus 1996, 6 mei 1997, 15 juli 1997, 21 januari 1998, 23 juni 1998, 
15 oktober 2001 en 21 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 31 mei 1989 houdende nadere 
omschrijving van de fusie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen 
waaraan deze moet voldoen, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 
oktober 1993, 23 december 1993, 6 mei 1997, 23 juni 1998, 23 december 1998, 
7 november 2000, 15 juli 2002, 27 februari 2003, 21 september 2004 en 17 
september 2005;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1991 waarbij sommige bepalingen 
van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, 
toepasselijk worden verklaard op de functie van ziekenhuisapotheek;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1991 houdende vaststelling van 
de normen waaraan een ziekenhuisapotheek moet voldoen om te worden erkend, 
gewijzigd bij de  koninklijke besluiten van 5 augustus 1991, 28 oktober 
1996, 6 mei 1997, 20 augustus 2000, 16 april 2002, 30 december 2005, 5 juni 
2007 en 12 februari 2008;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot 
vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen, laatst  
gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 30 oktober 2015  tot 
regeling van de delegatie van beslissingsbevoegdheden aan de hoofden van de 
departementen en van de intern verzelfstandigde agentschappen, gewijzigd 
bij besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 2017;

Gelet op het besluit van de administrateur-generaal van 23 januari 2015 tot 
delegatie van sommige bevoegdheden inzake zorg en gezondheid, laatst 
gewijzigd bij besluit van de administrateur-generaal van 4 juli 2017;

Overwegende dat op 23 december 2016 een principieel akkoord werd verleend 
tot opname in de programmatie van 32 k-plaatsen aan de associatie tussen 
het Algemeen Ziekenhuis Jan Yperman te Ieper, Algemeen Ziekenhuis Delta te 
Roeselare en Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie 
te Pittem   waarvan:
-17 k(d) en 3 k(n) mits afbouw van 10 E-bedden en 24 C-bedden in het 
Algemeen Ziekenhuis  Delta te Roeselare. Deze k-plaatsen, erkend onder het 
erkenningsnummer van het Algemeen Ziekenhuis Delta te Roeselare, worden 
geëxploiteerd in het  Algemeen Ziekenhuis Delta te Roeselare (3 k(d) en 3 
k(n)); in het OC Sint-Idesbald te Roeselare (7 k(d)) en in het 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef te Pittem (7 k(d)).
De vergunning tot exploitatie van 7 k(d) in het OC Sint-Idesbald wordt 
verleend onder de opschortende voorwaarde van aanpassing van artikel. N 
17.I. Architectonische normen van het koninklijk besluit van 23 oktober 
1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten 
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moeten worden nageleefd, waarbij bepaald wordt dat de K-dienst zal gelegen 
zijn buiten elke instelling voor gehandicapten. 
- 12 k(d)-plaatsen mits afbouw van 10 E- en 9 D-bedden in het Jan Yperman 
Ziekenhuis te Ieper. Deze k-plaatsen, erkend onder het erkenningsnummer van 
het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper worden geëxploiteerd in het Jan Yperman 
Ziekenhuis te Ieper;

Overwegende dat de 32 op te richten k-plaatsen, samen met de erkende K-
dienst van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef te Pittem, zijnde 20 K, 
1k(d) en 6 k(n), moeten worden geëxploiteerd door de associatie afgesloten 
tussen de betrokken ziekenhuizen m.b.t. gemeenschappelijke exploitatie van 
de K-diensten; 

Overwegende dat deze planningsvergunning werd verleend voor 6 maanden en 
geldig was tot 23 juni 2017;

Overwegende dat door het moratorium (programmawet van 25 december 2016) het 
niet mogelijk was om deze plaatsen te erkennen;

Overwegende dat op 5 april 2017 de geldigheidstermijn van de 
planningsvergunning van 23 december 2016 werd verlengd vanaf 23 juni 2017 
tot uiterlijk 6 maanden na de datum van opheffing van het moratorium op de 
k-plaatsen;

Overwegende dat, in uitvoering van het Koninklijk besluit van 18 juni 2017 
tot vaststelling van data vanaf wanneer een blokkering bedoeld in artikel 
62/1 of 62/2 van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen 
en andere verzorgingsinrichtingen ophoudt te bestaan, het verbod om het 
aantal bedden te verhogen in de k-diensten een einde neemt op 30 juni 2017; 

Overwegende dat de geldigheidsdatum van de planningsvergunning verleend op 
23 december 2016 bijgevolg ten einde loopt op 30 december 2017; 

Overwegende dat op 19 december 2017 de verlenging van de 
planningsvergunning werd verleend vanaf 31 december 2017 tot en met 31 
december 2018;

Overwegende dat op 28 maart 2018 aan de associatie een schrijven werd 
gericht mbt de exploitatie van 7 k(d)-plaatsen buiten de muren van een 
ziekenhuis m.n het project OC Sint-Idesbald te Roeselare;

Overwegende dat vanuit de associatie op 28 mei 2018 werd meegedeeld dat men 
wenst de 7 k(d)-plaatsen te herlokaliseren;

Overwegende dat vanuit de associatie op 5 juli 2018 werd meegedeeld dat de 
7 k(d)-plaatsen worden geëxploiteerd op de Campus Westlaan van het Algemeen 
Ziekenhuis Delta te Roeselare;

Overwegende dat na onderzoek de planningsvergunning van 23 december 2016 
als volgt wordt aangepast m.b.t. de exploitatie van de 32 k-plaatsen :
- 6 k(d) in het AZ Delta, campus Westlaan te Roeselare (Erkenningsnummer 
117)
- 7 k(d) (project OC SI) in het AZ Delta, campus Westlaan te Roeselare 
(Erkenningsnummer 117)
- 7 k(d) in het AZ Delta te Roeselare (Erkenningsnummer 117) met 
lokalisatie in de kliniek Sint-Jozef te Pittem
- 12 k(d) in het Jan Yperman Ziekenhuis te Ieper (Erkenningsnummer 057) met 
tijdelijke lokalisatie omwille van bouwwerken in het PZ Heilig Hart te 
Ieper;
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Overwegende dat de voorzieningen op 5 juli 2018 een gezamenlijke aanvraag 
tot erkenning hebben ingediend voor de associatie m.b.t. de 
gemeenschappelijke exploitatie van de diensten voor kinder- en 
jeugdpsychiatrie;  

Overwegende dat de voorzieningen op 5 juli 2018 een gezamenlijke aanvraag 
tot erkenning hebben ingediend voor 32 k-plaatsen;

Overwegende dat op 5 november 2018, 12 december 2018 en 11 januari 2019 de 
bevindingen van het onderzoek, opgesteld door het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid, aan de voorzieningen werden betekend;

Overwegende dat in oktober 2018 de bevindingen van het onderzoek aan de 
Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te Pittem 
werden betekend, opgesteld door de afdeling Zorginspectie Welzijn, 
Volksgezondheid en Financieel van het Departement Welzijn, Volksgezondheid 
en Gezin;

Overwegende dat op 6 januari 2019 de definitieve termijnbepaling op basis 
van het definitief inspectieverslag en het voorstel tot verlenging van 
erkenning aan de Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en 
Psychotherapie te Pittem werden betekend, opgesteld door het Agentschap 
Zorg en Gezondheid;

BESLUIT:

Artikel 1.  Aan Jan Yperman Ziekenhuis, V.Z.W., Briekestraat 12, 8900 
Ieper, Algemeen Ziekenhuis Delta, V.Z.W., Rode-Kruisstraat 20, 8800 
Roeselare en Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, V.Z.W., Boterstraat 6, 
8740 Pittem wordt een erkenning van de associatie verleend tussen:
   -Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12 te 8900 Ieper (E.057)     
en
    -Algemeen Ziekenhuis Delta, Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare 
    (E.117)
en
   -Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, 
    Boterstraat 6 te 8740 Pittem (E.901)

met betrekking tot de gezamenlijke exploitatie van de diensten voor kinder- 
en jeugdpsychiatrie.

De in lid 1 vermelde diensten zijn als volgt gelokaliseerd:
  -6 k(d)-plaatsen onder het erkenningsnummer 117 van het 
   Algemeen Ziekenhuis Delta, Campus Westlaan, Westlaan 123 te 8800 
   Roeselare
  -7 k(d)-plaatsen onder het erkenningsnummer 117 van het 
   Algemeen Ziekenhuis Delta, Campus Westlaan, Westlaan 123 te 8800 
   Roeselare (project OC Sint-Idesbald te Roeselare)
  -7 k(d)-plaatsen onder het erkenningsnummer 117 van het 
   Algemeen Ziekenhuis Delta, Rode Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare
   Deze plaatsen worden geëxploiteerd in de Kliniek Sint-Jozef, 
   Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, Boterstraat 6 te 8740 Pittem
  -12 k(d)-plaatsen onder het erkenningsnummer 057 van het Jan Yperman
   Ziekenhuis, Briekestraat 12 te 8900 Ieper.  Deze plaatsen worden 
   tijdelijk geëxploiteerd in het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart, 
   Poperingseweg 16 te 8900 Ieper
  -20 K-bedden, 1 k(d)-plaats en 6 k(n)-bedden onder het erkenningsnummer 
   901 van Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie,
   Boterstraat 6 te 8740 Pittem.  
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Art. 2.  De erkenning van de associatie wordt verleend vanaf 1 oktober 
2018.

Art. 3.  De overeenkomst dd. 25 november 2016, afgesloten door de 
beheerders van de ziekenhuizen die deel uitmaken van de associatie, wordt 
in de zin van art. 16 van het K.B. van 25 april 1997 (B.S. 8 juni 1997) 
goedgekeurd.

Art. 4.  Aan Jan Yperman Ziekenhuis, V.Z.W., Briekestraat 12, 8900 Ieper, 
Algemeen Ziekenhuis Delta, V.Z.W., Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare en 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, V.Z.W., Boterstraat 6, 8740 Pittem 
wordt onder het erkenningsnummer 901 een verlenging van erkenning verleend 
in Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, 
Boterstraat 6 te 8740 Pittem voor

- 27 bedden/plaatsen, zijnde:
- 20 K-bedden (dag- en nachthospitalisatie) vanaf 1 oktober 2018 tot en 

met 31 december 2022.
- 1 k-plaats (daghospitalisatie) vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 

december 2022.
- 6 k-bedden (nachthospitalisatie) vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 

december 2022.

Art. 5.  Aan Jan Yperman Ziekenhuis, V.Z.W., Briekestraat 12, 8900 Ieper, 
Algemeen Ziekenhuis Delta, V.Z.W., Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare en 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, V.Z.W., Boterstraat 6, 8740 Pittem 
wordt onder het erkenningsnummer 117 een voorlopige erkenning verleend in 
Algemeen Ziekenhuis Delta, Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare

-6 plaatsen, waarvan
   - op de Campus Westlaan, Westlaan 123 te 8800 Roeselare
     - 6 k-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 
       maart 2019.

Art. 6.  Aan Jan Yperman Ziekenhuis, V.Z.W., Briekestraat 12, 8900 Ieper, 
Algemeen Ziekenhuis Delta, V.Z.W., Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare en 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, V.Z.W., Boterstraat 6, 8740 Pittem 
wordt onder het erkenningsnummer 117 een voorlopige erkenning verleend in 
Algemeen Ziekenhuis Delta, Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare

-7 plaatsen, waarvan
   - op de Campus Westlaan, Westlaan 123 te 8800 Roeselare
     - 7 k-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 
       maart 2019 (project OC Sint-Idesbald te Roeselare).

Art. 7.  Aan Jan Yperman Ziekenhuis, V.Z.W., Briekestraat 12, 8900 Ieper, 
Algemeen Ziekenhuis Delta, V.Z.W., Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare en 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, V.Z.W., Boterstraat 6, 8740 Pittem 
wordt onder het erkenningsnummer 057 een voorlopige erkenning verleend in 
Jan Yperman Ziekenhuis, Briekestraat 12 te 8900 Ieper voor 

-12 plaatsen, zijnde :
   - 12 k-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31
     maart 2019.

Deze 12 k(d)-plaatsen zijn tijdelijk gelokaliseerd in het Psychiatrisch 
Ziekenhuis H. Hart, Poperingseweg 16 te 8900 Ieper.
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Art. 8.   Aan Jan Yperman Ziekenhuis, V.Z.W., Briekestraat 12, 8900 Ieper, 
Algemeen Ziekenhuis Delta, V.Z.W., Rode-Kruisstraat 20, 8800 Roeselare en 
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Jozef, V.Z.W., Boterstraat 6, 8740 Pittem 
wordt onder het erkenningsnummer 117 een voorlopige erkenning verleend in 
Algemeen Ziekenhuis Delta, Rode-Kruisstraat 20 te 8800 Roeselare voor 

-7 plaatsen, zijnde:
   - 7 k-plaatsen (daghospitalisatie) vanaf 1 januari 2019 tot en met 30
     juni 2019.

Deze 7 k(d)-plaatsen zijn gelokaliseerd in de Kliniek Sint-Jozef, Centrum 
voor Psychiatrie en Psychotherapie, Boterstraat 6 te 8740 Pittem.

Brussel,  28 januari 2019,
De administrateur-generaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid,
Bij delegatie het Afdelingshoofd Gespecialiseerde Zorg

Tom De Boeck
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