EEKLO, 17 december 2008

PERSBERICHT
AZ Alma werd in de voorbije maanden vaak geconfronteerd met vragen omtrent de start van
het nieuwbouwziekenhuis in Eeklo. Ondanks de uitstekende interne voorbereiding van dit
omvangrijke dossier, zal de start van het nieuwbouwproject, omwille van externe redenen,
waarschijnlijk ernstige vertraging oplopen.
De subsidiëring voor het nieuwe ziekenhuis is op vandaag niet rond. Deze subsidiëring is deels afkomstig
van de Vlaamse overheid en deels van de federale overheid.
Op Vlaams niveau dienen de subsidies te komen van het VIPA. VIPA staat voor Vlaams
Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden. Dit fonds verleent onder bepaalde
voorwaarden en binnen een bepaald budget financiële steun aan instellingen uit de gezondheids- en
welzijnszorg die infrastructuurwerken willen uitvoeren. Met andere woorden: wie investeert, kan
investeringssubsidies bekomen. Ieder jaar worden vanuit het VIPA een aantal projecten gesubsidieerd. Dit
kan gaan om projecten in woon- en zorgcentra, algemene ziekenhuizen of in andere instellingen uit de
gezondheids- en welzijnszorg.
In 2007 werd het VIPA evenwel geconfronteerd met de sterk stijgende bouwindex, waardoor heel wat
bouwprojecten in uitvoering veel duurder werden dan oorspronkelijk ingeschat. Als gevolg van deze
evolutie is het VIPA-budget, dat gedurende de huidige regeringsperiode (= tot juni 2009) beschikbaar is,
bijna uitgeput. Dit is sneller dan verwacht. Hierdoor worden toekomstige projecten (waaronder ook ons
nieuwbouwproject) gehypothekeerd.
Ook op federaal niveau beweegt er heel wat. In mei 2007 werd er een nieuw ministerieel besluit
uitgevaardigd door de federale overheid. Dit ministerieel besluit regelt de subsidiëring van
nieuwbouwziekenhuizen en is als dusdanig belangrijk voor ons. In dit ministerieel besluit worden de
subsidieplafonds voor nieuwbouwziekenhuizen verhoogd en aangepast aan de realiteit anno 2008. Heel
concreet betekent dit dat er meer subsidies beschikbaar kunnen zijn voor nieuwbouwprojecten. Men heeft
op federaal niveau immers ingezien dat de oude subsidieplafonds niet meer volstaan om een nieuw
ziekenhuis te bouwen dat volledig aangepast is aan de geldende normen en wetgeving. Op zich is dit een
bijzonder positieve evolutie, ware het niet dat voor de concrete toepassing van dit ministerieel besluit op
Vlaams niveau, er een akkoord moet zijn tussen de federale en Vlaamse regering. Gezien de actuele
politieke situatie werd een dergelijk akkoord nog niet bereikt, waardoor we momenteel geen extra subsidie
toegekend krijgen.
Hierdoor kan de realisatie van ons nieuwbouwziekenhuis ernstige vertraging oplopen.
Bovendien wil AZ Alma te allen tijde vermijden dat de financiële gezondheid van het
ziekenhuis aangetast wordt. Deze garantie kan niet gegeven worden indien we op vandaag
zouden akkoord gaan met onvoldoende overheidssubsidie.
AZ Alma staat echter niet alleen met deze problematiek. Er zijn immers diverse Vlaamse ziekenhuizen die
geconfronteerd worden met deze situatie. Wij verwijzen in dit kader trouwens ook naar het
perscommuniqué van onze koepelorganisatie, het VVI (Verbond der Verzorgingsinstellingen), dat deze
morgen op een nationale persconferentie in Leuven verspreid werd, en waarin deze situatie aan de kaak
wordt gesteld (zie bijlage).

De raad van bestuur, het directiecomité en het VVI doen momenteel al het mogelijke om het dossier
positief te laten evolueren, maar zijn in hoge mate afhankelijk van politieke beslissingen op het
Vlaams en federaal niveau die op heden niet genomen worden. Wij hopen dat dit voor deze regio heel
belangrijke dossier met de nodige sereniteit en krachtdadigheid over alle partijgrenzen heen wordt
behartigd. De manier waarop de grondverwerving voor de nieuwbouw werd gerealiseerd, is een
voorbeeld van die eendrachtige aanpak.
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