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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van infrastructuur van 
de ziekenhuizen 

Adviesvrager: Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Ontvangst adviesvraag: 10 april 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 9 mei 2017 

 

   

Contactpersoon:  Kristel Bogaerts - kbogaerts@serv.be 
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De heer Jo VANDEURZEN 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35 bus 90 

1030 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Kristel Bogaerts SERV_BR_20170509_subsidiëring_ziekenhuisinfrastructuur_kb 9 mei 2017 

kbogaerts@serv.be   

Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van 
infrastructuur van de ziekenhuizen 

Mijnheer de minister 

 

Voor de SERV is het voorliggende voorontwerp van besluit over de toekomstige financiering 

van de ziekenhuisinfrastructuur een belangrijk dossier, dat oplossingen moet aanreiken op 

korte en op langere termijn.  

Op korte termijn wordt met het voorliggende voorontwerp van besluit een oplossing 

voorgesteld om de instandhouding van de bestaande infrastructuur te verzekeren en een 

stilstand in investeringen in de ziekenhuisinfrastructuur te vermijden. Dit besluit biedt aan de 

ziekenhuizen, met het onderscheid tussen het strategisch - en het instandhoudingsforfait, 

een nieuw en duidelijk perspectief. De forfaits moeten voor de SERV evenwel vastgelegd 

worden op basis van een realistische en transparante inschatting van de kostprijs voor de 

bouw en de inrichting van de ziekenhuizen. Één van de vragen daarbij is hoe de 

ondersteunende diensten (vb. administratie) gecapteerd worden door de forfaits. Het 

aangekondigde onderzoek om de gebruikte parameters te evalueren moet grondig gebeuren 

en moet bovendien gekoppeld worden aan een monitoring van de verdere (toekomstige) 

prijsontwikkeling.  

Op een langere termijn ligt er voor de SERV een belangrijke link tussen dit besluit, de 

zorgstrategische planning en de hervorming van het Vlaams ziekenhuislandschap.  

Een belangrijke doelstelling van dit besluit moet voor de raad het sneller en effectiever 

realiseren van een gepast en kwalitatief ziekenhuisaanbod zijn op basis van een goed 

uitgewerkte zorgstrategische planning. De SERV vraagt om, samen met de federale 

overheid, tijdig de vernieuwde zorgstrategische planning af te ronden. Deze behoefteraming 

en bijhorende planning werden nog niet afgerond maar zijn nochtans noodzakelijk in functie 

van de mogelijke toekomstplannen en netwerkvorming van de ziekenhuizen én van de 

budgettaire (langetermijn) raming van de Vlaamse overheid. 
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Tenslotte wil de SERV het belang van rechtszekerheid en continuïteit voor de ziekenhuizen, 

hun personeel, de zelfstandige zorgverstrekkers en de patiënten onderstrepen, wat vereist 

dat de voorgestelde regeling in budgettaire en organisatorische termen toekomstbestendig 

is, en dat gegarandeerd wordt dat het nieuwe financieringsmechanisme integraal compatibel 

is met de geldende ESR 2010-regels. Indien dit niet het geval is, zijn we voorstander om het 

bestaande financieringssysteem te behouden en te optimaliseren. 

Wij hopen, mijnheer de minister, dat onze aandachtspunten ter harte neemt. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 


