VR 2019 1907 DOC.1058/1BIS

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

BISNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van
het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018
houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende
de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft bepaalde
transitiemaatregelen
Definitieve goedkeuring
Bijlagen:
het definitief goed te keuren ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering;
het advies van de Inspectie van Financiën van 4 juli 2019.
1. INHOUDELIJK
In de Vlaamse Sociale Bescherming staat de zorgkassencommissie in voor de controle op
indicatiestellingen in de woonzorgcentra, de mobiliteitshulpmiddelen en op de goedkeuring
van de individuele behandelplannen revalidatie. De Zorgkassencommissie bestaat uit
artsen, paramedici, psychologen …
In artikel 35, §1 van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale
bescherming is de juridische mogelijkheid gecreëerd om taken van de zorgkassencommissie
Vlaamse Sociale Bescherming toe te vertrouwen aan adviserend artsen van de
ziekenfondsen. In artikel 631 van het uitvoeringsbesluit van 30 november 2018 is
vervolgens bepaald dat de samenwerking met de adviserend artsen beperkt is in de tijd.
Vanaf 1 juli 2019 worden de medische taken van de zorgkassencommissie in principe niet
langer uitgevoerd door adviserend artsen van de ziekenfondsen.
Het is immers de bedoeling dat de medische opdrachten van de zorgkassencommissie zo
snel mogelijk worden opgenomen door artsen die verbonden zijn aan een zorgkas (en niet
langer aan een ziekenfonds).
Daartoe zijn de voorbije maanden ook de nodige initiatieven genomen. De procedure voor
het aanwerven van deze artsen is lopende en het is de verwachting dat deze personen hun
functie begin oktober 2019 zullen kunnen opnemen.
Op dat moment zal ook de software applicatie die de werking van de zorgkassencommissie
moet ondersteunen operationeel zijn. De beschikbaarheid van deze software is eveneens
een voorwaarde om te kunnen starten met een centraal georganiseerde
zorgkassencommissie die over alle zorgkassen heen dossiers behandelt, ongeacht het
lidmaatschap van de betrokken gebruiker.
De in productiestelling van deze applicatie was aanvankelijk gepland voor 1 juli 2019.
Ondanks de prioritering van dit ICT – project hebben problemen bij de digitalisering van de
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sectoren mobiliteitshulpmiddelen en residentiële ouderenzorg ertoe geleid dat de timing
voor de in productiestelling van de zorgkassenapplicatie met 3 maanden is uitgesteld.
Om de goede werking van de Vlaamse Sociale Bescherming te verzekeren is het daarom
noodzakelijk om de inzet en de financiering van de adviserend artsen van de ziekenfondsen
in Vlaanderen éénmalig te verlengen tot 30 september 2019.
2. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP
Er is geen weerslag. Het advies van de Inspectie van Financiën dateert 4 juli 2019. Er is
geen begrotingsakkoord vereist.
3. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN
Er is geen weerslag.
4. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE
PERSONEELSBUDGETTEN
Er is geen weerslag
5. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING
Het bijgaande voorontwerp van decreet werd aangepast aan het wetgevingstechnisch en
taalkundig advies nr. 2019/244 van 4 juli 2019.
Er is geen RIA vereist.
6. VOORSTEL VAN BESLISSING
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar definitieve goedkeuring te hechten aan het bovengenoemd ontwerpbesluit van de
Vlaamse Regering;
2. de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin te belasten met de
uitvoering van dit ontwerpbesluit.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jo VANDEURZEN
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