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Advies over de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot 
begeleiding van de begroting 2020   

Mijnheer de minister 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 8 november 2019 uw 

vraag om spoedadvies te verlenen over de regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met 

de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020. 

Het voorzitterscollege van de Vlaamse Raad WVG wees bovenstaande adviesvraag toe aan de 

Intersectorale Kamer van de Vlaamse Raad WVG.  

Dit advies werd na een schriftelijke procedure bij consensus goedgekeurd in de Intersectorale 

Kamer van de Vlaamse Raad WVG op 18 november 2019.  

 

De regeringsamendementen op het ontwerpdecreet met de bepalingen tot begeleiding van de 

begroting 2020 creëren de decretale rechtsgrond om de generieke besparing van 6% inzake de 

subsidies ook te kunnen toepassen op de jaarlijkse subsidie aan Vlabinvest apb. 

Vlabinvest apb - Agentschap voor woon- en zorginfrastructuur - keert jaarlijks 2.500.000 euro 

subsidies uit voor investeringen in gronden, gebouwen en inrichting van zorgvoorzieningen in 

Vlaams-Brabant die een bijkomend of verbeterd zorgaanbod creëren. Vlaams-Brabant kent 

immers een historische achterstand van het aanbod in de welzijns- en gezondheidssectoren. De 

investeringen, die ondersteuning krijgen, kaderen binnen het Vlaamse welzijns- en 

gezondheidsbeleid. Kleinschalige initiatieven en grondaankopen in de Vlaamse rand kunnen op 

extra steun rekenen. 

Het subsidiepercentage voor 2019 bedraagt 5% op het investeringsbedrag en wordt verhoogd 

met  

• 3% indien de investering niet VIPA-subsidieerbaar is, 

• 2% voor investeringen die een bijkomend zorgaanbod creëren. 
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Daarnaast subsidieert Vlabinvest ook de grondaankoop of het grondaandeel. Voor 

grondaankopen in de Vlaamse Rand wordt een bijkomende subsidie toegekend van 10%, 

verhoogd met de te betalen registratierechten. 

Een besparing van 6% op de subsidies van Vlabinvest apb beperkt de kansen van voorzieningen 

in de welzijns- en gezondheidssectoren om aangepaste infrastructuur ter beschikking te stellen 

van personen met een zorg- en/of ondersteuningsbehoefte. Deze bijkomende middelen zijn 

broodnodig om – in duurdere regio’s – betaalbaar te kunnen bouwen. De door Vlabinvest 

gesubsidieerde infrastructuurinvesteringen zorgen niet alleen voor een verbeterd zorgaanbod, ze 

creëren ook bijkomende capaciteit. De Vlaamse Raad WVG betreurt dan ook sterk dat in deze 

middelen wordt gesnoeid. 

De raad verwijst in deze ook naar zijn advies van 31 oktober 2019 over het programmadecreet 

BO 2020 waarin de raad zich verzet tegen lineaire besparingen (‘kaasschaaf’) zonder 

voorafgaande analyse en een plan voor doordachte structurele hervormingen. 

Tot slot vindt de raad het niet opportuun dat belangrijke beleidsbeslissingen, zoals het 

programmadecreet, als een spoedadviesvraag worden voorgelegd. 

 

Hoogachtend 

   

Gunter Naets  Hendrik Delaruelle 

secretaris   voorzitter 

 

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

Armoedebestrijding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


