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Advies over het voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 
2020  

Mijnheer de minister 

 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 17 april 2020 uw vraag 

om spoedadvies te verlenen over het voorontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van 

de begroting 2020. Deze adviesvraag werd behandeld door de intersectorale kamer van de 

Vlaamse Raad WVG en er, na een schriftelijke procedure, goedgekeurd op 28 april 2020. 

De raad beperkt zich in het voorliggende advies tot de artikelen in het voorontwerp van decreet 

die rechtstreeks impact hebben op het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het 

gaat concreet over de artikelen 17, 18 en 19. 

De raad betreurt ten zeerste de generieke besparing van 6% op de subsidies van Vlabinvest apb 

- het Agentschap voor woon- en zorginfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant. Deze besparing 

beperkt immers de kansen van voorzieningen in de welzijns- en gezondheidssectoren om in 

Vlaams-Brabant een bijkomend of verbeterd zorg- en ondersteuningsaanbod te creëren. Dit 

terwijl Vlaams-Brabant reeds een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en 

gezondheidssectoren kent. De nood aan verbeterde en bijkomende capaciteit is er hoog. 

Aansluitend herhaalt de raad zijn standpunt dat hij het gebruik van deze lineaire 

besparingstechniek (‘de kaasschaaf’) een weinig efficiënte en weinig effectieve techniek vindt. 

We missen een voorafgaande analyse en een plan voor meer doordachte structurele 

hervormingen, waar naast een efficiëntie- of effectiviteitstoets ook een toets naar 

toegankelijkheid, kwaliteit en relevantie een plaats heeft. 

Met dit voorontwerp van decreet worden middelen toegekend om FHIR (Fast Healthcare 

Interoperability Resources) te testen en uiteindelijk te introduceren als nieuwe standaard voor 

gegevensdeling van Healthcare-data. De raad vindt het positief dat er verder werk wordt gemaakt 

van digitalisering van zorg- en ondersteuningsprocessen, met onder meer een digitale 
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gegevensuitwisseling. Wel wil hij meer informatie ontvangen over het beslissingsproces en over 

de inhoud van de FHIR-projecten. Ten eerste vraagt de raad welke de verhouding is tussen de 

middelen die uitgetrokken worden voor de projecten van de gefedereerde entiteiten (details 

Gemeenschappen en Gewesten). Ten tweede wenst de raad meer transparantie over de manier 

waarop de projectsubsidie in Vlaanderen toegewezen wordt. Tot slot vraagt de raad op welke 

wijze de privacy verzekerd wordt, wat cruciaal is gezien het hier om het delen van 

gezondheidsgegevens gaat. 

 

 

Hoogachtend 

 

  

Gunter Naets  Hendrik Delaruelle 

secretaris   voorzitter 

 

Kopie: De heer Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 

Armoedebestrijding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


