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Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de
subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen, wat betreft
de vereffening van de bedragen, vastgesteld conform artikel
47/9, §4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten, aan de revalidatieziekenhuizen

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op het decreet van 2 juni 2006 tot omvorming van het Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden tot een intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, en tot wijziging van het
decreet van 23 februari 1994 inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden
aangelegenheden, artikel 6, tweede lid, ingevoegd bij het decreet van 15 juli 2016;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de
subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen;
Gelet op het gunstig advies van het raadgevend comité bij het intern
verzelfstandigd agentschap Zorg en Gezondheid, gegeven op 7 december 2018;
Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 21 december 2018 bij de Raad
van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, van de wetten
op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;
Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;
Gelet op artikel 84, §4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
Na beraadslaging,

BESLUIT:
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Artikel 1. In het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2017 betreffende de
subsidiëring van infrastructuur van ziekenhuizen wordt een artikel 17/1 ingevoegd,
dat luidt als volgt:
“Art. 17/1. Voor de revalidatieziekenhuizen worden de bedragen die de federale
overheid conform artikel 47/9, §4, van de bijzondere wet van 16 januari 1989
betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten vaststelt,
door het Fonds op de volgende wijze vereffend:
1°
in de loop van het eerste kwartaal van het betreffende jaar en uiterlijk op
31 maart: het bedrag dat de federale overheid op 1 januari van het
betreffende jaar vaststelt;
2°
in de loop van het derde kwartaal van het betreffende jaar en uiterlijk op
30 september: het bedrag dat de federale overheid op 1 juli van het
betreffende jaar vaststelt.”.
Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019.
Art. 3. 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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