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Ondetwerp: Olztwet'p-lalzdsverordeliAg houdende regels ùzzalte ùàriclàtitzgetl ten behoeve van de
opvang, begeleidilzg behandelillg verzorging of verpleging van verzorp'làgsbelAoeftige
personen (I.a|ldsverordelAillg verzol'gilAp. huizen)
Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies lètlegezolAdela olàtwerën-lands-
verordelàitAg houdende regels inzalte inrichti ngen ten behoeve van de opvang, begelddilAg,
behandeûlag, verzorging of verpleging van verzorgillgsbehoeftige personen (l'-alzdsvertlrdelnilAg
verzçlrgilagshuizen), moge de Raad Uwe lrélxcellende het volgende berichten.
Algemeen
1.1 Met het oladerhavige ontav'erlr? wordt beoogd regels te stellen ter waarborgitag van de
veiligheid en ltwaliteit in verzorgilagslluizela. Dit vanwege het feit dat de verwachte
demflgraûsche ola|iltltelillgela de vraag naar zor|tltlrzienillgell, in het bijzonder naar
instelhllgell voor opvang begeleiding, behandelilag, verzorgîng of verpleging voor doorgaans
deren, zal laten' toenemen. De Raad maakt ondermeer olnlnerl|itàgel: over de
Ou
lnlrobleetnbeschril'vilag, de ui|oering, het toezicht en de handhaving alsmede de tinanciële
cotAseqtlenties van het ontwerp. De Raad heeft bij zijn toetsing betroltken zijn advies en het
nader rapport inzake de LandsvertlrdenitAg kwaliteit in de gezoladheidszorg (AB 2014 no. 74)
(hierna: 1l<(èû)) ' alsmede zijn advies 01: de (lll|erln-landsvertlrdelailAg ltinderopvang (hierna
O1vIQ)). 2
1.2 Llet ontwerp maakt - tezamen met de LKG, de ('éllvlfo en de nog tot stand te brengen
uilvoerilagswetgevitlg - deel uit van een omvangrijk zorggerelateerd wetgevillgsprlll'ect.s Deze
omstala&glàeid, die een aatazielxlil'lçtt belasting vormt voor de aanwezige wetgevil4gscalaaciteit,
rechtvaardigt een lnrobleembeschril'ving die een duidelijk en concreet inzicht geeft' in de
bestaande problemen ter zake de kwaliteit van de ouderenzt|lrg. Daartoe volstaat niet de enkele
verwijzing naar de delntlgraûsche olatviltltelilag hier ten lande, die heeft geleid tot een toename
van - niet vanwege de overheid gesubsidieerde - aanbieders van ouderelazorg.'' Llet ontxvetm
strekt immers niet tot het wegnemen van cajnaciteitsjnroblemen in verztlrp'llgslauizel: ten gevolge
van de toenemende vergrij'zing maar beoogd het veeleer regels te stellen met betrekking tot
waarbtlrging van de Itwaliteit en veiligheid van die illstellitlgetA. 'reneinde te kunnen bep alen of
het ontwerp hieraan op een doelmatige wijze bijdraagt, is het nodig dat inzicht wordt verschaft
in de kwallêteit en veiligheid van de bestaande ouderelàztlrg. Op dit onderdeel vetschaft de
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toelichti ng tnllvtlldtlelzde infonnaùe. De Raad acht het dan ook van groot belang dat de stand
van de (lklderelàztlrg in Aruba wordt beschreven en eventueel bestaande problelnen op het
gebied van ltwaliteit en veiligheid illzichtelij'lt worden gemaakt.
1.3 I|A de toeliclltilzg ontbreekt voorts een uiteelzzetdlng van het (luderellbeleid van het Land
binnen welk ltader de ollderhavige lalAdsvertlrdetailag van toepassing zal zijn. 'lhans is de situatie
dat er voor een groot aantal personen gesubsidieerde zorg wordt verstrekt en vanwege
caënaciteitslnroblellàelà op aanvulling daarvan door lnart'iculiere (niet gesubsidieerûle) ilastellitlgeta
zorg wordt verleend. De vraag is wat de visie van de regering is ten aanzien van de inrichting van
de zorg. Te denken valt daarbij aan het çllàderlnrelzgela van de ztlrgctltnlntll4el4l: in de algelnene
di i t zelf kan
zieltteltostelA verzelterillg en de wotlllcomlnolzelzt voor zover een persoon e 11 e
bekostigen onder sociale zaken. De regering lleeft reeds aangegeven dat het subsitliebeleid aan
herziening toe is en is het van belang het toekolnstig kader te schetscn aangezien dit financiële
cotaseûluelàées kan hebben voor het Land.
1 .4 Teneinde de omvang van de lnroblelratîek tnet betrekking tot de olltlerelzzorg te kunnen
beoorclelell, is het voorts van belang dat wordt aangegeven l'loeveel verztlrgilagstelAuizen die
onder de werking van het ontwerp zullen vallen Atuba thans ltent en wat de onderlinge
verschillelà zijn op het gebied van kwaliteit en veiligheîd. Hierbij is tevens van belang dat wordt
aangegeven of er verschil in kwaliteit bestaat t'ussen door de overheid gesubsiclitterde en
lnartjculiere vetztlrp'llgstelzuizela. Met nal'ne op het gebied van de sturilzgslnogeEl'lçlledela die de
overheid heeft en het toezicht en de handhaving van ltwaliteitslaorlnelx is een dergelijk
otaderscheid van belang.
1.5 F-7venals in de 1.,1<:.1) is geschied, wordt de invulling en toepassing van de voorschriften
tmgenolnen in het ontwerp overgelatelz aan de zorgaanbietler.s In het ontwerp betreft het de
exploitalltel: van verzorgitzgslàuizela. l3e Raad heeft over een dergelijke zelfregulerilag kriti sche
oplnelrltilagela gelnaaltt in zijn advies bij de (Ll<:.G.ö Dit heeft geleid tot aanpassing van dat
ol'ltïverp en is voorzien in de lnogelil'lçl|eid tot l|ateriële làorlnstellilag door de overheid ter
waarbllrgillg van de kwaliteit van de gezondheidszorg, lè)e Raad heeft met ilastetnnaitzg kennis
genolnen van het feit dat ook het oladerhavige ontwerp voorziet in de mogelil'lçheid tot l'naterië le
lzflrlnstellilag lnct betrekking tot de ltwaliteit van de oudetellzorg (zie voorgesteld arti kel 13).
Niettegetastaantle het voorgaande wijst de Raad er op dat een aalazielzlil'lt deel van de
ltwaliteitslaorjnen daadwerlçelil'lte invulling zal krijgen in het door de houder op te stellen
beleiclsjnlatA (zie votllrgesteld artikel 14). lDit belci' dsplan ltan per verzorgitlgstehtlis versclailleln
hetgeen' een verschil in ltwaliteit en veiligheid tussen verzorgitagslAuizelà teweeg kan brengen.
lnaurtegen behoeft op zich geen bezwaar te bestaan indien duidelijk is welkc lnilxitnulnvereistel:
er op het gebied van ltwaliteit en veiligheid van de tlutlerelzzçlrg gelden. Met het oog hierop
adviseett d e Raad ()1n een latldsbesluit, h.a.l'n. oj? grond van vçlorgestelcl artikel 13 te concipië ren
waajin vtlornoelnde txinimunlvereistetA zijn opgenolnen en dit tegelijk lnet het ontaverp in
werking te laten treden.
1.6 I-let olarwerp legt naast de verp|ch|ng tot het verlenen van ltwalitatief goede zorg ook
een aantal beleidslnatige en adlnilaistratieve verlnliclltillgel: op tluderelaztlrgaanbieders. Zo dienen
deze vierl'aarlil'lts een beleidsjplal: ter zalte de invulling van de kwaliteit van de zorg en
tweel'aarlil'lçs een verslag met betrekking tot het gevoerde beleid ter uitvoering van het
beleidsjnlala op te stellen (zie de voorgestelcle artikelen 14 en 15). Daarnevens wordt de
verplich' ting tot de aanleg en het bijhouden van een ztlrgdtlssier op gelegd Jtlslnede de
verjpliclltîng tot inrichting van een ltlaclàtelaregelillg (zie de vtlorgestelde artikelen 16 en 20).
G ezien het feit dat exjnloitëalatela van verztlrgingslluizell thans voornamelil'lt gericht zijn 017
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zorgverlening cn de beleidsfunctie bij dergelijke instellingen veelal onvoldoende ontwikkeld zal 
zijn, vraagt de Raad zich af in hoeverre zorgaanbieders aan voornoemde verplichtingen kunnen 
voldoen en in welke mate van overheidswege ondersteuning zal worden geboden ier realisering 
van deze voorschriften. Tevens rijst de vraag in hoeverre de verhoging van de administratieve 
lasten voor ouderenzorgaanbieders zal leiden tot verhoging van kosten van ouderenzorg voor 
zorgvcrkrijgers en cliënten. De toelichting ware met een beschouwing hierover uit te breiden.

1.7 De Raad neemt met instemming kennis van het feit dat de regering de totstandbrenging 
van een Landsverordening houdende algemene regels van bestuursrecht waarbij prioriteit wordt 
gegeven aan de opstelling van algemene voorschriften ter zake het toezicht op de naleving en de 
bestuurlijke handhaving van wettelijke voorschriften in voorbereiding heeft.7 In zijn advies 
inzake de ontwerp-landsverordening bestuurlijke handhaving arbeidswetgeving wees de Raad 
reeds op het gevaar van versnippering van de toezichts~ en handhavingswctgeving hier te landczß 
De Raad moet helaas vaststellen dat ook het onderhavige ontwerp bijdraagt aan deze 
versnippering. Gerelateerd aan de LKG die immers ook de waarborging van de kwaliteit van 
zorg ten doel heeft is zonder nadere motivering niet duidelijk waarom:

in de LKG het toezicht op de naleving en de bestuurlijke handhaving van de voorschriften is 
opgedragen aan de Inspecteur gezondheidszorg”(zijnde een ambtenaar) terwijl dit in hei'
ontwerp is toebedeeld aan de minister belast met ouderenzorg;
in voorgesteld artikel 24, vierde lid, de rechter-commissaris de bevoegdheid wordt toegedeeld 
tot het verlenen van een machtiging tot binnentreden van een woning terwijl dat in de LKG is 
opgedragen aan de pi:ocureur~generaal;'°
in voorgesteld artikel 28, tweede lid, de uitvoeringsrichtlijnen en de grondslagen van de hoogte 
van de last onder dwangsom en bestuurlijke boete in een landsbesluit, dienen te worden 
geregeld terwijl dit in de LKG in een beleidsdocument kan geschieden;"
niet is voorzien in een verbod op cumulatie van herstelsaiictiesfz 

De Raad acht het noodzakelijk dat wordt aangegeven waarom deze afwijkende regels zijn gesteld 
en adviseert voorts een algehele inventarisatie van toeziehts- en handhavingsbepalingen in de 
Arubaanse wei.geving te doen uitvoeren teneinde ten behoeve van de opstelling van een 
landsverordeniiig houdende algemene regels van bestuursrecht tot een eenduidige regeling op 
dat gebied te komen.

1.8 De Raad kwalificeert de in voor esteld artikel 27 o››enomen herstelsanciie als een 
bi zondere last onder bestuursdwan De sanctie die o het niet nakomen van de voorschriften 
van de artikelen 11 (aanbieding kwalitatief goede zorg) en 17 (waarborging hygiëne) is gesteld, is 

ehele of cdeeltelike stille 'ii van de werkzaamheden in een verzor -in stehuis dan wel de 
gehele of gedeeltelijke sluiting daarvan. De Raad onderschrijft de opvatting van de regering dat 
het een zwaar ingrijpende sanctie is die proportioiieel dient te worden toegepast en waarvan niet 
lichtvaardig gebruik dient te worden gemaakt."l De vraag rijst echter waarom in het ontwerp 
geen algemene besiuursdwangbevoegdheid is opgenomen zoals bijvoorbeeld wel is geschied in 
de LKG. Het opnemen van een dergelijke bevoegdheid zal meer ruimte bieden voor maatwerk 
in de handhaving van de betreffende voorschriften waarmee een proporiionele toepassing van 
bestuursreehtelike sancties wordt ediend. Bikomend voordeel is dat aan een onreehtmati e 
situatie van overheidswege een einde kan worden gemaakt op kosten van de overtreder. Mei'
name indien de overtreding de waarborging van de hygiëne in een verzorgingstehuis betreft kan 
toepassing van een last onder bestuursdwang de effectiviteit van de handhaving vergroten. De 

7 7 en 
il Advies van de Raad 17 oktober 2012, kenmerk 147~12,onderdeel 
9 Zie hoofdstuk 4 en 5 van de LKG.

Zie artikel 17, zevende lid, van de LKG.
Zie artikel 26, tweede lid, van de LKG.
Vgl. artikel 5:6 van de Nederlandse Algemene wel l›esiuursreeht.

13 8 en 24.
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Raad adviseert in het ont-w|eqa een algelaaene regeling van de last onder besttlursdwalag op te
l'lelT1cn .
1.9 In de toelichéng wordt gesteld dat de ui|tlerilàgsltflstela van het ontwerp minilnaal zijn
vanwege het feit dat het toezicht en de handhaving ervan veelal reeds uitgevoerd zijn of kunnen
worden binnen de bestaande capaciteit van de relevante overlleidsilastalzties.|'l De Raad acht deze
weergave van de uiwçleritzgslcostelA eenzildig. Naast de kosten die gemoeid ziln l'net het toezicht
en de handhaving zijn er andere lttlstelzverllogelAde factoren voor de overheid te olldersclleiclelà.
I-let betreft onden-neer de kosten gerelateercl aan:
- de ver|nlaingsaanvraag en de behaladelillg hielaran (zie votargesteld artikel 2 t/l'n %,.
- de opzet: en inrichting van een (langs elelttronische weg raatlpleegbaar) register van
verzol'.pngshtlizen (zie vool'gesteld artikel 10)*,
- de inrichting van een ltlaclltenregelilag van (lvel'heidswege alslnede de behandelifag van
klachtcn (zie vtltlrgesteld artiltel 26).
lièben ander aspect betreft de ongelil'lçheid in Hnalzcierillg door het Land van personen die in een
door het l'and gesubsidieerd verzorgingshuis zijn opgenojnen of in een parti culier
verztlrp'ngshuis. Ineze olzgelil'lçheid zal groter worden vanwege de addidonele vereisten van
(llaûlerhavige landsverordelzilag. In het ontwerp dient uiteelàgezet te worden of deze (llAgelil'ltbeiûl
zal blijven bestaan en zo niet wat de û nanciele ctllaseûluellties daatvan zullen zijn. lè)e Raad
adviseert oln de financiële paragraaf in de melnorie van toelichtï ng uit te breiden l'net een lneer
evenwichûge beschouwing ()p de aan de uitvoering van het ontwerp verbonden kosten en de
eventueel overig te ve|vachten Iinancië le cotzsequellties voor het land.
On|erp-landsvetordening
2.1 Noch in vtltlrgesteld artikel 1 noch in votlrgesteld artilçel 11 is een delinitie opgenomen
van (tlt|deretàlztlrg. Dit begrip is echter het centrale begrip in het ontwerp. De gestelde
ltwahteitseisela betreffen immers dat begrip. In deze zij oolt gew' ezen op het feit dat in de LKû)
het begrip zorg wel is olrschreven. Met het oog 01) een juiste afbakening van de reikwijdte van
het ontwerp, de waarborging van een J'uiste onclerscheiclitAg van het begril? zorg in de LKG .
alsmede ter bepaling en verduidelil'ktlg van wat onder hct begrip (ouderenlztlrg in het ontwerp
dient te worden verstaan, wordt geadviseerd het begrip (ouderenlzorg te delinië ren. Wellicht dat
daarbij elementen uit de definitie van het begrip rverztlrp'llgslàuis' kunnen worden aangewend.
2.2 I-let gebruilt vata het woord dtj|alaslalurale' in de definitie van het begrip clië nt zoals
voorgesteld in artiltel 1 van het ontwerp acht de Raad onwenselij'lt vanwege het feit dat dit woord
zelf nadere definitie behoeft en het op voorhand derhalve niet duidelijk is wat ermee wordt
bedoeld. F.5'r lijkt spralte van zorgjargon hetgeen dient te worden vermeden. De definiti e van het
begrip cliënt ware derhalve aan te passen.
2.3 Niet duidelijk is waarom in de in voorgestelûl artikel 2, t'weede lid genoemde opsomming
van informatie die bij een ver|latailagaalAvraag voor de exploitaée van een verzorgingshlpis dient
te worden verschaft niet is otngelatll|elt:
- infonnatie betreffelAcle de waalrborp'ng van de algelnene- en braladveiligheid (bil'voorbeeld een
eqracuatielplall);
- informatie betreffellclc de waarboréng van de hygië ne in het verztlrgilagshtlis.
Naar is Raads lnening dienen de oladerwerlnell die op grond van voolrgesteld arti Itel 13 ter
waarbolrging van het ltwaliteitstaiveatt van de (ludelrenzorg ltunnen worden geregeld in
gedelegeertle regelgevillg ook opgenomen te worden in de opsomming van vtltlrgesteld arti kel 2,
taveede lid. Dit teneinde een juiste afweging van belangen bij de vergunnin|el'lelnilag te
waarlntlrgela.
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Dit klelnt telneer nu de ttàeliclztilag op onderdeel e, van het taveede lid van voolrgesteld artîkel 2
lijkt aan te geven dat het beleidslnlala (dat oolt client te word en overgelegd bij
ver|l4lailagaanvraag) zich beperkt tot de weerpave van de l'laissie en de visie van de instelling ()p
de vormgeving van de zorp's Onduideljk is of de waalrborgitag van de algemene- en
bratAtlveiliglleid zijn weerslag zal vinden in het beleidslplalA. Hierin ware duideRl'ltheid te
vel'schaffela.
'lkn aanzien van de Nvaarborç'ng van de hygiëne in een qrerzorgilàgslàuis zij nog opgelnerkt dat de
vetlnhcl4titAg daartoe reclltstreelts voortvloeit uit voorgesteld artikel 17. Deze omstal4diglleid
rechtvaardigt dat daarover inforlnade wordt verschaft bij de vergutAtaitAgaatzvraag. In dit kader zij
opgemerkt dat het op grond van vtlorgesteld artikel 14, eerste lid 01) te stellen lneleidslnlatA geen
beleid inzake de waarbolrgitag van de hygiëne zal bevatten vanwege het feit dat voornoelnd
artikel niet ter uitvoering geldt van qrllorgesteld artikel 17.
2.4 Uit de redactie van voorgesteld artikel 4, eerste lid blijkt niet ol4omstotehl'k dat ook alle
(43 grond van vtltlrgest|eld artikel 2, taveede en derde lid voclrgeschrevelz bescheiden bij het
aatàvraagforlnulier dienen te zijn gevoegd voor het in behandelilag nemen van de aanvraag.
Voorgesteld artikel 4, eerste lid bepaalt slechts dat hiertoe het aan|rraagftlrllàtllier volledk moet
zijn ingevuld. Beoogd zal zijn te regelen dat slechts volledige aanvragen voorzien van de
votlrgesclàrevetà bescheiden in behaladeling zullen worden genomen, Voorgesteld artikel 4, eerste
lid ware derhalve te wijzigen.
2.5 Naar aanleiding van de in vtlorgesteld artjkel 4, |eede lid opgenomen beslister|l'n van
twaalf weken rijst de vraag hoe de afstemming is geregeld met andere ntltldzaltelij'lte
ver|t&lzilagelà ten behoeve van een verzorgilAgstehuis. Zo zal bil'voorbeeld voor een nieuw te
bouwen verzorgéngstelàls ()()lt een botlwvergulanil4g vereist zijn. De kans bestaat dat de
bou|er|lalailàg eerder wordt verleend dan de exlllflita|evergunnilag zoals vtlorgesteld in het
ontaverp waardoor de bouw ltan aanvangen maar nog ongewis is of tot exploitati e kan worden
tlqrergegaala. Geadviseerd wordt een af'stemlnilagsbepalilag op te nemen met betzeklùng tot
andere benodigde vergulltaingen.
Voorts is niet duidelijk lloe de in voorgesteld arti' kel 4, derde lid geregelde beltendlnaltitag van de
be|lAségetAde beschildiilàg dient te geschieden.
2.6 Vtltlrgesteld' artikel 5 bepaalt dat voojrschlriften en beperlçilagela verbonden aan een
exlploitaéever|lllaing te allen ti' jde kunnen worden gewijzigd of aangevuld. l-let gebruik van de
zinsnede te allen téide doet naar 's Raads mening de indruk weklten dat de algemene beginselen
van behoorlijk bestuur, zoals bil'votlrbeeld het rechtszeltt|rheitls- of zot'|lzldiglaeidsbegilasel, niet
of slechts beperkt van toepassing zijn. De Raad neel'nt aan dat dit niet beoogd is. Ook (47
wijziging of aanvulling van aan een vergunning verbonden vtlorschriftel: zijn de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur onverkort van ttàelpassiiag. De tnett.effelatle zinsnede ware
derhalve te schrappen.
2.7 Ten aanzien van voorgesteld artikel 8, eerste lid adviseert de Raad aan de opsomming
van de weigerilagsgrtlnden toe te voegen: het niet overleggen van de in vooqesteld arti kel 2,
|eede lid genoemde bescheidell. Dit vanwege het feit dat in dat geval niet tot een deugdelil'lte
belaj4gelAafwegétzg kan worden gekomen. l7e ver|lll4ingaatAvrager zou echter wel in staat
moeten worden gesteld om binnen een redelijke termijn de (llatbrelcende bescheiden aan te
leveren.
Met betrekking tot de in vtltlrgesteld artikel 8, eerste lid, onderdeel c opgenomen
weigerillgsgrtllaûl rijst de vraag waarom niet de voorwaarde wordt gesteld dat de veroordelilàg
wegens enig misdrijf tegen het leven gericht dan wel enig misdrijf tegen de zeden of fraude
(RlAlRerrtlejpelil'lç dient te zijn. In de inteltldngsgrtlnd zoals opgenomen in arti kel 9, onderdeel f
5
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van het ol'ltwerp is deze vootwaarde wel opgenomen. E en verduide|l'ltiflg in deze acht de Raad
gewenst.
2.8 In voorgesteld êtrt.iltel 9, onderdeel f is de otallerl'oelnelil'lte veroordeling van een ()f lneer
bes|urders wegens enig misdrijf tegen het leven gericht, dan' wel enig nlisdrijf tegen de zeden of
fraude als grond v()()r de inttekking van een exploitatiever|lalzing opgenomen. Onduideljk is of
deze ilatrelûldtagsgrolàd slechts in het geval de onherroelnelil'lç vertltlrdeelde bestuurder aanblijft als
bestuurder van het verztlrgilagslàuis zal worden aangewend ()f dat ook in het geval de beîeffende
bestuurder zelf ontslag neelnt intreltlting van de exjaloitaùever|lal4ilAg kan volgen. F-ten nadere
toelichti ng ter zake is gewenst.
In dit kader rijst tevens de vraag waarœaa het plegen van geweldslnisdril'ven geen
int'ellltillgsglrolzd op zou dienen te leveren in de zin van voorgesteld artiltel 9, onderdeel f. O()k
lnet bettekldng tot d' eze vraag is een nadere ttleliclltilàg gewenst.
2.9 In Nrotlrgesteld artikel 10, derde lid, onderdeel i wordt de status van het verzorp'lagshuis
als gegeven aangeduid dat in het register van velrzorgillgshuizell client te worden opgenomen. De
Raad acht deze aanduiding op zichzelf zonder reële inhoud. Bedoeld is immers de status van de
regist:ratie van het verzojrgitlgshuis aan te geven. |6 De Raad adviseert derhalve het 01) te nemen
gegeven in die zin aan te duiden,
2.10 Vtlorgesteld artiltel 14, eerste lid schrijft de opstelling van een beleidslnlan voor waarin de
houder beschrij ft hoe uitvoering zal worden gegeven aan de artikelen 11, 12 en 13. De Raad
merkt op dat arti kel 13 een delegaéebelnaling is waaraan een houder geen uitvoering lqan geven.
Het geeft slechts de lnogelil'ltheid tot het stellen van nadere regels van regel'ingsvvege. Voorts
vraagt de Raad zich af waarom in het beleidslnlala geen besclll'il'vilag van de wijze waarop de
waarborging van de hygië ne en de voorkoming van gezolldlleidsrisictl's in een velrzorgingshuis
dient te worden opgenomen. I-let ltomt de Raad voor dat deze eisen een elementair onderdeel
van de akehele kwaliteit van de ouderenzorg vormen. De Raad adviseert om in voolrgesteld
artiltel 14, eerste lid de opsomming van de arti kelen waaraan het beleidslnlan nadere uitvoering
ft uit te brci. den met vo' orgesteld artikel 17.
gee
2.11 Artikel 1 5, eerste lid van het ontaverp duidt de onderwerpell aan waarop de houder in
zijn |eeja|ljks verslag dient in te gaan. De Raad mist hierin een besclzril'vilag van de kwaliteit
van de geboden zorg en een waardering daatvan. De waarborp'ng van ltwalitatief goede
(ludet'enzorg is immers het doel van het ontwerp. Geadviseelrd wordt voorgesteld artiltel 15,
eerste lid in deze zin uit te breiden.
2.12 N'aar aanleiding van de in votàrgesteld artikel 20 geregelde veqaliclltilzg tot instelling van
een ltlachtenregelillg door een houder rijst de vraag of versclàillelàde houders éé n gezalnenlil'lçe
ltlachtelaregelïlzg en ltlaclltenctllntnissie kunnen instellen. Hietvan zou een lçostetlverlagelad effect
kunnen uitgaan voor de verzorgitagshizen.
2.13 Vllorgesteld arti kel 21 bepaalt dat een ltlacht lçan worden ingediend over een handeling
of gedraging J'egens een bewoner of clië nt. De Raad vraagt zich af waarolzà het ltlaclltrecllt wordt
beperltt tot act.ieve gedragilAgela J'egens een bewoner of clië nt. 1-1 et zou tevens lnogelijlt l'noeten
zijn ()l44 te klagen over tneer statische (lntletwerlpen zoals bil'vooz'beeld de hygië ne ()f de
veiligheid. Oolt het nalaten van het bieden van goede zorg zou ondetaverp van een klacht
l'noeten kunnen zijn. 13e Raad adviseert votlrlloelnde beperking van het lçlaclltrecllt te
herove|egetA.
6
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2. 14 Met betrekking tot de in vtltlrgestelûl artikel 24 opgenolnen standaard toezichtbepzitAg
acht de Raad het wenselijk dat in de toelichti ng ilazichtelil'll wordt gemaakt wie het toezicht op de
verzolrgillgshtlizen zal gaan uitvoeren en in hoeverre de betrl'ef'felAde dienstten) daattoe
geëquilneerd is.
In arti kel 24, tweede lid, onderdeel e van het ontwerp wordt de toezichthouder de bevtlegdlleiti
tot het bilalaelztreden van woningen zonder de uitdrulçlçelij'lte tqtlestelAAlning van de bewoner
toegeltelatl. De Raad wijst er op dat het begrip bewoner in vtltlrgesteld artikel 1 is gecleûtaieerd
als een zor|erltril'ger die in een verzorp'llgslluis woonachdg. Dit is echter niet de bewoner
waarop in het betref'felade onderdeel wordt gedoeld. De Raad adviseert dan ook een duidelijke
(lnderscheiding aan te brengen tussen deze twee verschillentle bewonerslnegrilnlnela.
2.15 Wellicht ten ovetvloede merkt de Raad op dat delen van verzorgitAgslat|izen waar de
bewoners wonen aangemerkt dienen te worden als' woningen in de zin van voorgesteld arti kel
24, tweede lid, onderdeel e.1? V()()r het bilàfàel4tredela van die delen van het verztlrgilzgshuis
zonder toestem|lag van de bewoner zal derhalve een machtiging van de rechter-comlrissat'is
lntlodzal&elil'lt zijn.
2. 16 114 voorgestel artikel 1.1, eerste lid is de straèaarstellïllg van verschilletàde voorscllriftela
opgenomen. De strafmaat is een geval4gelaisstraf van ten hoogste 6 J'aren ()f een geldboete van de
vijfde categorie (maximaal .AII. 100.000,-). Mede gezien het feit dat ook de in vtltltgesteld artikel
28, tweede lid opgenomen bestblurlij'lte boete gedecltelij'lç betrekldng op de in voorgesteld artiltel
41, eerste lid beschreven strafbare gedragingelà heeft, acht de Raad het laoodzalçe|l'lt dat wordt
gemodveerd waarom de strafmaxiina van de bestuurhl'ke boete (max. A fl. 25,000,-) en de
staèepa|ng (A fl . 100.000,-) zover uiteelàlojpela. De Raad adviseert de verhouding tussen de
straèaarstellingelA in voorgesteld artikel 41 en de bestuurljk beboetbare feiten zoals geregeld in
voorgesteld artikel 28, tweede lid integraal te herzien en op elkaar af te stemmen en de uitkomst
van deze hcrziening haar weerslag te geven in de memorie van toelichtilag.
De Raad acht het voorts lRoodzalçelil'lç dat wordt toegelicht in hoevcrre de in voorgesteld artikel
22 opgenomen illhoudsverdsten van een ltlaclàtelàregeling een strafb' are gedraging kunnen
op leveren.
3. Memorie van toelichting
3.1 De besclaril'villg van de relatie van het ontwerp tnet de LKG'B is (lnvllldtlende duidelijk.
Fr wordt slechts aangegeven dat de vtlo|rschriftelz van het ontwerp niet afdoen aan de
voorschriften van de LKG. lndien er echter cfàtAoicterelade regels bestaan tussen het ontwerp en
de LKG. dan ware deze in de toe|chting aan te duiden wïtarbij tevens zou moeten worden
aangeven welke regels in een dergelijk geval lnrevalerela.
3.2 De weergave van de inhoud van vtàtlrgesteld artiltel 13 op p agina 4 van de toelichtilàg
komt niet overeen met de tekst van dat artikel. 1-1 et arti' kel voorziet immers niet in een
aalzwil'zilàgsbevoegdheid maar betreft een delegatielnogelij|eiûl.
Paragraaf 5 van de memorie vun toehchting bevat slechts een aanduiding van de inhoud
van 1.1 oofdstult 4 van het ontwerp en heeft daarmee geen toegevoegde waarde.
3.4 De toelichti' ng ()1: vtltArgesteld artiltel 6 voor wat betreft de niet ovelrdraagbaftrlleid van de
vergunning en de daaraan verbonden verjnûchting tot aanvraag van een nieuwe vergunning in het
geval van overdracht van een verztlrgingstehuis is onûluidehl'lt. 114 de eerste plaats wordt gesteld
dat de vergunning slechts geldt voor de rechtslnerstlot: aan wie zij is verleend en dat wanneer de
17 Vergelijk Lllt 16-1 1 ..2007, nr. 40.606.
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ollclertaelning ophoudt te bestaan, de vergunning van rechtswege vetvalt. I7e Raad wijst er op dat
er een J'uridisch (lnderscheid bestaat t-ussen een reclltslDersoolà en de aan d ie reclàtstnersçltll:
verbonden (ltaderjaelzlillg. lne Raad neel'nt aan dat is bedoeld te regelen dat wanneer de
recëltslnersoolz ophoudt te bestaan, de vergunning van rechtswege vervalt.
In dit licht zij er op gewezen dat ingeval een verzorgitzgslàuis wordt geë xploiteerd door een
naalnloze Nrel4tAotltsclaap. de verkoop en levering van die velalaotltschaln door lniddel van een
aaladelelaoverdracllt niet tot gevolg heeft dat de ver|lllAitzghoudel' (reclztslnerstltlll) verandert.
Dat is itnanlers nog steeds de beœeffende velataootschap. De toelich|ng stelt J chter dat alsdan de
recl|tsolnvolger een nieuwe vergunning tlient aan te vragenlg De Raad is van oordeel dat een
dergelijke verpliclltilag - indien dit laoodzaltelil'k wordt geacht - geen rechtsl<racllt heeft door
opnelning in een melnorie van tlleliclAtitAg. I-liertoe dient deze verlnlichélàg in het ontaiverp te
wotden opgenœnen. Geaûlviseerd wordt de toe|chting op vtlolrgesteltl artikel 6 opnieuw te
redigeren.
3.5 De toelichùng ()p voorgesteld artiltel 2720 stelt abusievelil'lç dat het in voorgestreltl artikel
27, eerste lid geregelde bevel (bedoeld zal zijn de last) kan worden gehandhaafd met behulp van
een last onder dwangsom. Deze weergave is onjuist. De betreffelzde last ltan op grond van artiltel
27, tîveede lid van het onrarertn slechts worden gellalldlzaafd door s|llegging van de
werltzaalnhedell, dan wel de gehele of gedeeltelil'lçe sluiting van het verzorgingshuis.
Onder vetwijzing naar de onderdelen 1.7 en 1.8 van dit advies zij voorts nog opgemerkt dat
handhaving van de in vtltlrgesteld artikel 27, eerste lid bedoelde last door middel' van een last
onder dwangsom een cumulatie van herstelsancées ()p zou leveren hetgeen bestuklrsl.echtelij'lt
niet is toegestaall. l7e toelichtï ng op voorgestreld artiltel 27 ware derhalve aan te passen.
3.6 l3e toelichti ng (47 voorgesteld artiltel 3121 bevat slechts een herhaling van dit artiltel en
heeft daarmede geen toegevoegde waarde.
4. Voorstellen voor redactionele verbeteringen
Vtlorstellen voor redacti onele vertneteringela zijn in de marge van zowel het ontqrerp als
de memorie van toelichùng aallgegeven.
5. Conclusie en eindadvies.
De Raad kan zich voor het overige met de inhoud en de doelstellilag van het (ltatlerhavige
ontwerp verenigen en geeft u in ovenveging dit aan de Staten aan te bieden, nadat met het
votlrgaalxcle rekening zal zijn gehouden.
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