DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van
een subsidie aan de vzw Vlaams Patiëntenplatform

Bijlagen:
- het ontwerpbesluit;
- het advies van de Inspectie van Financiën van 25 februari 2019.
- het begrotingsakkoord van 26 maart 2019.
1.

INHOUDELIJK

Situering en context
In 2000 kende de Vlaamse Regering een eerste keer een subsidie toe aan de vzw Vlaams
Patiëntenplatform (VPP), in het kader van de uitvoering van de WHO-doelstelling:
mobilisatie van partners voor gezondheid.
Deze doelstelling is nog altijd actueel en werd bevestigd in de ‘Declaration of Astana’ tijdens
de ‘Global Conference on Primary Health Care’, in Astana (Kazachstan), op 25 en 26 oktober
2018: “We verwachten dat partners en stakeholders op één lijn staan in het leveren van
een bijdrage aan het gezondheidsbeleid, de strategieën en acties.”
Deze declaratie roept de stakeholders op om samen met de overheid actie te ondernemen
om, in een geest van partnerschap en daadwerkelijke samenwerking, een sterke en
duurzame eerstelijnszorg uit te bouwen, en om kennis en goede praktijken te delen.
Het VPP is er ondertussen in geslaagd op allerlei vlakken samenwerkingsverbanden te
smeden en de stem van de patiënt te laten horen.
Zorg en Gezondheid wijst sinds 2004 een aantal voormalige tewerkstellingsprojecten bij
patiëntenverenigingen toe aan de vzw Vlaams Patiëntenplatform. Ook in 2019 worden
projecten van de Astmastichting België, de Vereniging voor Sarcoïdosepatiënten, het
Limburgs Kankerfonds en de vzw Belgische Multiple Sclerose Liga via het VPP ondersteund.
Deze ondersteuning heeft een uitdovend karakter.
Samenvatting van de inhoud
De Vlaamse Regering subsidieert het Vlaams Patiëntenplatform, om volgende doelstellingen
te realiseren:
1) patiëntenverenigingen samenbrengen rond gemeenschappelijke belangen van
patiënten, om gemeenschappelijke noden en knelpunten aan te kaarten en te helpen
oplossen
2) de versterking en uitbouw van het platform
3) fungeren als een aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid
4) de patiënten vertegenwoordigen op Vlaams, federaal en meso-niveau
5) uitbouwen en uitbreiden van de Open Patiëntenkoepel Geestelijke Gezondheidszorg
(OPGang)
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6) een grotere kennisopbouw
7) ondersteuning van patiëntenverenigingen.
Inhoudelijk legt het VPP in 2019 de focus op
de viering van 20 jaar VPP met een studiedag, boek en netwerkmoment
de positionering in het toekomstig zorglandschap ‘Visie 2030’
de vijfjaarlijkse ledenbevraging
de implementatie van de Vlaamse patiëntenpeiling pediatrie en daghospitalisatie
de dialoog tussen patiënt en tandarts tijdens de Europese dag van de rechten van de
patiënt
de uitwerking en de toepassing van een instrument om zorgdoelen te bepalen
maandelijkse samenkomsten met patiëntenverenigingen over o.a. volgende thema’s:
de BELRAI in revalidatie, persoonsvolgende financiering, workshop solliciteren met
een chronische ziekte, denkdag kwaliteit eerste lijn voor professionals en patiënten,
…
2.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP

Er wordt 1.130.011,21 euro aangerekend op de begroting 2019, begrotingsartikel GE0-1GDD2AWT, basisallocatie GE0 GD319, onder ESR code 3300.
De Inspectie van Financiën gaf een advies op 25 februari 2019.
Het begrotingsakkoord werd verleend op 26 maart 2019, op voorwaarde dat de
budgettaire impact wordt opgevangen binnen de beschikbare kredieten en dit geen
aanleiding geeft tot een meervraag in de toekomst.
3.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het gebied van personeelsinzet,
werkingsuitgaven, investeringen en schulden en ontvangsten van de lokale besturen.
Conclusie: er is geen weerslag op de werking van de lokale besturen.
4.

WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op de
personeelsbudgetten, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
5.

KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Wetgevingstechniek
Voor dit besluit werd geen wetgevingstechnisch, noch taalkundig advies gevraagd. Dit is
niet vereist omdat het een besluit betreft dat meer dan eens onder dezelfde vorm
terugkeert en over een sjabloon voor analoog opgebouwde besluiten wetgevingstechnisch
en taalkundig advies is gegeven op 20 oktober 2008.
Reguleringsimpactanalyse en compensatieregel administratieve lasten
Een reguleringsimpactanalyse is niet vereist. Het betreft hier het toekennen van een
subsidie.
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6.

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan het ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de vzw Vlaams Patiëntenplatform.

Jo VANDEURZEN
Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin
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