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

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Gelet op de wet van 16 mei 2003 tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden
voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de
gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het
Rekenhof, artikel 11 tot en met 14.
Gelet op het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de
boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de
controle door het Rekenhof van 8 juli 2011, artikel 53 tot en met 57;
Gelet op het decreet van 20 december 2018 houdende de algemene uitgavenbegroting
van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende regeling
van de begrotingscontrole en –opmaak, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse
Regering van 23 juni 2006, 5 september 2008, 10 december 2010 en 1 juni 2012, 15
maart 2013 en 9 mei 2014;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op
26 maart 2019;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. De vzw Vlaams Patiëntenplatform, gevestigd Groenveldstraat 15 in 3001
Heverlee, ontvangt in 2019 een subsidie van 1.130.011,21 euro (een miljoen
honderddertigduizend elf euro eenentwintig cent). Dat bedrag wordt aangerekend op
begrotingsartikel GE0-1GDD2A-WT, basisallocatie GE0 GD319, onder ESR code 3300, van
de uitgavenbegroting 2019 van de Vlaamse Gemeenschap – voorzieningen in de
gezondheidszorg in uitvoering van het sociaal akkoord.
Art. 2. De vzw Vlaams Patiëntenplatform wendt de subsidie, vermeld in artikel 1, aan om
minstens de volgende doelstellingen te verwezenlijken:
1° patiëntenverenigingen samenbrengen rond gemeenschappelijke belangen van
patiënten, om gemeenschappelijke noden en knelpunten aan te kaarten en te helpen
oplossen;
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2° de versterking en uitbouw van het platform. Dat houdt onder meer in:
a) de vereniging bekendmaken bij verschillende maatschappelijke geledingen;
b) huidige en nieuwe leden informeren over ontwikkelingen en maatregelen op het vlak
van de gezondheid en het gezondheidsbeleid. Het Vlaams Patiëntenplatform verstuurt
vijf keer per jaar een nieuwsbrief om leden en niet-leden te informeren. Daarnaast
informeert zij ook via sociale media en mailings;
c) nieuwe leden werven. Het Vlaams Patiëntenplatform trekt ieder jaar minimum twee
nieuwe leden aan;
d) de samenwerking met de lidorganisaties verbeteren;
e) patiënten of patiëntenverenigingen met vragen gericht doorverwijzen naar de juiste
dienst;
3° fungeren als een aanspreekpunt voor de Vlaamse overheid;
4° de patiënten vertegenwoordigen op Vlaams, federaal en mesoniveau, onder andere:
a) in de Strategische adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin, het Raadgevend Comité
Zorg en Gezondheid, het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van de Zorg, het Vlaams
Instituut voor de Eerste Lijn en de commissie niet-dringend liggend ziekenvervoer;
b) in de federale commissie Rechten van de Patiënt, het raadgevend comité van het
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, het
observatorium voor de chronisch ziekten in het RIZIV en de raad van bestuur van het
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg;
c) in samenwerkingsinitiatieven eerstelijnsgezondheidszorg (SEL’s);
d) tijdens studiedagen, symposia, hearings enzovoort, opgezet door of in het kader van
het Vlaamse gezondheidsbeleid;
5° inzet van één voltijds equivalent om, in afstemming met de Vlaamse Vereniging voor
Geestelijke Gezondheid en het Familieplatform Geestelijke Gezondheid, de volgende
opdrachten uit te voeren:
a) uitbouwen en uitbreiden van OPGang, de Open Patiëntenkoepel Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ), als samenwerkingsverband van patiëntenverenigingen
geestelijke gezondheid in Vlaanderen;
b) werken aan gemeenschappelijke standpunten bij OPGang en uitdragen van de visie
en missie van OPGang;
c) streven naar deskundigheid bij patiëntenparticipatie in de GGZ door het promoten en
mee uitwerken van ervaringsdeskundigheid en het coördineren van
herstelwerkgroepen;
d) in ondersteuning van en procesbegeleiding aan patiëntenverenigingen geestelijke
gezondheid voorzien om een resultaatgerichte samenwerking uit te bouwen.
6° een grotere kennisopbouw:
a) via consultatie van en samenwerking met de ledenverenigingen. Het Vlaams
Patiëntenplatform stelt jaarlijks een actieplan op met een overzicht van de
inhoudelijke thema’s waarrond zij hun leden consulteren. In het actieplan is per
thema aangegeven welke kennis zij opbouwen en waarover zij hun leden consulteren.
Dit jaarlijks actieplan wordt toegevoegd aan de aanvraag van de subsidie. De
realisatie van het actieplan wordt omschreven in het jaarverslag;
b) die moet resulteren in het grondig in kaart brengen van regelgeving,
beleidsmaatregelen, problemen of moeilijkheden die zich voordoen op een aantal zeer
specifieke terreinen;
c) om problematische situaties te kunnen aankaarten.
7°
1°
2°
3°
4°

ondersteuning van volgende patiëntenverenigingen:
Astma en allergie vzw, gevestigd Staatsbaan 165 in 3460 Bekkevoort;
MS Liga Vlaanderen vzw, gevestigd Boemerangstraat 4 in 3900 Overpelt;
Vereniging voor Sarcoïdosepatiënten, gevestigd Herestraat 49 in 3000 Leuven;
Limburgs Kankerfonds, gevestigd Agoralaan A bis in 3590 Diepenbeek.
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Art. 3. De subsidies, vermeld in artikel 1, hebben betrekking op de activiteiten die worden
uitgevoerd van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.
Art. 4. De subsidie, vermeld in artikel 1, eerste lid, wordt uitbetaald in drie schijven:
1° een eerste schijf van 45% na ondertekening van het besluit;
2° een tweede schijf van 22,5% de laatste dag van het tweede kwartaal;
3° een derde schijf van 22,5% de laatste dag van het derde kwartaal.
Het saldo van 10% van de totale subsidie wordt betaald na goedkeuring van de financiële
bewijsstukken en het eindverslag. Het eindverslag vermeldt de realisatie van de
doelstellingen. Voor iedere niet-gerealiseerde doelstelling wordt 1% van de totale
subsidie ingehouden.
Art. 5. De financiële bewijsstukken, vermeld in artikel 4, tweede lid, bevatten een
overzichtelijke en genummerde lijst van kosten die met betrekking tot de subsidie
werden gemaakt. De corresponderende facturen liggen ter inzage bij het Vlaams
Patiëntenplatform.
Het Vlaams Patiëntenplatform dient op uiterlijk 30 mei 2020 de financiële bewijsstukken
en het eindverslag in bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Voor de aanwending van de subsidie kunnen ambtenaren van het Vlaams Ministerie van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin of het Rekenhof de bewijsstukken altijd ter plaatse
controleren.
Art. 6. Het Vlaams Patiëntenplatform mag een reserve aanleggen. De reserve is
overdraagbaar naar het volgende jaar.
De reserve wordt berekend door de subsidie die definitief verworven is te verminderen
met de uitgaven die door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid aanvaard worden
en die betrekking hebben op de uitvoering van dit besluit.
De aangroei van de reserve bedraagt hoogstens 10% van de subsidie die toegekend
werd door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. De gecumuleerde reserve mag
hoogstens 20% bedragen van de gemiddelde subsidies die de laatste drie jaar toegekend
werden door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Inkomsten van derden worden niet in mindering gebracht van de subsidie die toegekend
is door de Vlaamse overheid.
Een reserve, opgebouwd in het kader van dit besluit, kan alleen aangewend worden voor
de realisatie van de doelstellingen, vermeld in dit besluit, en voor de opbouw van een fonds
voor sociaal passief.
Art. 7. §1. Een fonds voor sociaal passief biedt de mogelijkheid om:
1° het hoofd te bieden aan de toekomstige lasten in geval van onder meer ontslagen;
2° het gebruik van kaskredieten te voorkomen door eventueel laattijdige betaling van
voorschotten;
3° aanwervingen van nieuwe personeelsleden uit te stellen tot voldoende kredieten
beschikbaar zijn.
§2. Als de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de vzw Vlaams
Patiëntenplatform definitief beëindigd wordt, wordt het sociaal passief dat binnen het
kader van dit besluit werd opgebouwd en dat overblijft na de uitbetaling van de
ontslagpremies, integraal teruggestort.
Art. 8. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.
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Art. 9. De Vlaamse minister, bevoegd voor het gezondheidsbeleid, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,

Jo VANDEURZEN
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