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Mijnheer de minister,

Tijdens de plenaire vergadering van 10 juni 2021 bespraken we uw adviesaanvraag
van 2 juni 2021 waarin u, m.b.t. het financieringsmechanisme, voorstelt om de
budgettaire enveloppe te verhogen van artikel 63, § 2 voor de financiering van de
geestelijke gezondheidsnetwerken via het mechanisme van de B4-overeenkomsten.
Aangezien de overeenkomsten reeds zijn opgesteld, moet de Raad wel akkoord gaan
met dit voorstel omdat het zo mogelijk is om dat bedrag snel toe te kennen aan de
projecten in uitvoering.
Maar waar er steeds meer sprake is van vereenvoudiging en transparantie van de
toegekende middelen, stelt de Raad zich vragen bij het toegepaste mechanisme (B4overeenkomst) in de wetenschap dat een deel van de toegekende budgetverhoging
bestemd is voor structurele maatregelen (zoals de intensivering van de K/k-bedden).

In dat verband en zodra we de aangekondigde adviesaanvraag over de programmatie
van de A-, T- en K-bedden hebben ontvangen, zal de Raad het initiatief nemen om u
een advies te bezorgen over een meer duurzaam mechanisme voor de financiering
van de structurele maatregelen. Als het B4-mechanisme zou worden bestendigd (wat
voor de FRZV niet wenselijk is), zou de overeenkomst op zijn minst moeten worden
geïndexeerd. Daarnaast vindt u als bijlage de diverse adviezen die reeds werden
uitgebracht over dit dossier.
De Raad benadrukt ook, dat met betrekking tot de geplande timing in uw brief voor
de eerste evaluatie van die tijdelijke maatregelen, deze absoluut te krap is (oktober)
aangezien de projecten pas recent zijn opgestart. Als in dat verband de evaluatie
volgend jaar zou plaatsvinden, zouden dezelfde middelen ter beschikking moeten
worden gesteld.

Tot slot wijst de Raad nogmaals op de talrijke pilootprojecten die al vele jaren lopen;
projecten die een ruimer perspectief zouden moeten krijgen op het gebied van
structurele financiering.
Hoogachtend,
Namens de voorzitter van de FRZV,
Margot Cloet

Annick Poncé
Directeur-generaal a.i.
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