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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse 
Gemeenschap, het Vlaams Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de bevordering van de algemene 
samenwerking 

Adviesvrager: Geert Bourgeois - Vlaams Minister-President en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend 
Erfgoed 

Ontvangst adviesvraag: 4 april 2017 

Adviestermijn: 60 dagen 

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

Goedkeuring raad: 8 mei 2017 

 

Contactpersoon:  Ria Van Peer – rvpeer@serv.be 
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De heer Geert BOURGEOIS 

Minister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 

Martelaarsplein 19 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Ria Van Peer SERV_BR_20170508_SA_Duitstalige_gemeenschap_rvp 8 mei 2017 

rvpeer@serv.be   

Adviesvraag samenwerkingsakkoord Duitstalige Gemeenschap 

Mijnheer de minister-president 

 

Op 4 april 2017 vroeg u de SERV om advies over het voorontwerp van decreet houdende 

instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 februari 2016 tussen de Vlaamse 

Gemeenschap, het Vlaamse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de 

bevordering van de algemene samenwerking. Het samenwerkingsakkoord vervangt het 

eerdere akkoord van 14 februari 2001 gelet op de nieuwe bevoegdheden van Vlaanderen 

naar aanleiding van de 6de staatshervorming. 

De SERV gaat akkoord met het ontwerp van instemmingsdecreet en is het eens met de 

daarin verwoorde principes van samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap. 

De Vlaamse sociale partners hebben altijd al gehamerd op een goede samenwerking en 

communicatie tussen de gewesten en gemeenschappen en vinden het voorliggende 

samenwerkingsakkoord daarvan een goed voorbeeld. Het bevat de algemene lijnen voor 

samenwerking en spitst zich dan toe op de verschillende bevoegdheden.  

Het driejarenwerkprogramma 2016-2018 is als bijlage bij het voorontwerp gevoegd en geeft 

inzicht in hoe men de samenwerking per beleidsdomein wenst te structureren. Uitwisseling 

van informatie en knowhow, communicatie, wederzijdse erkenning, gemeenschappelijke 

projecten en samenwerking zijn de kernwoorden in het samenwerkingsakkoord. Het komt er 

volgens de SERV op aan deze om te zetten in goede praktijken. 

Inhoudelijk zijn voor de SERV onderwijs en vorming, tewerkstelling, gezondheidszorg en 

welzijn (met daaronder kinderbijslag, gehandicaptenzorg en integratiebeleid) en de 

internationale en Europese samenwerking belangrijk.  
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Indien mogelijk en wenselijk is de SERV bereid om hieraan mee te werken met de andere 

Vlaamse actoren en in het bijzonder met zijn collega sociaal-economische raad, de WSR 

(Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft). 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


