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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering houdende de uitvoering van het decreet van […] 
betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, 
revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve 
verzorging 

Adviesvrager: Jo Vandeurzen - Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Ontvangst adviesvraag: 26 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 3 september 2018 

 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Jo Vandeurzen 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Koning Albert II-laan 35 bus 90 

B-1030 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20180903_uitvoeringsbesluit_overnamedecreet_ADV_wk 3 september 2018 

wknaepen@serv.be   

Uitvoeringsbesluit overnamedecreet Welzijn en Gezondheid 

Mijnheer de minister 

 

U vroeg de SERV op 26 juli 2018 om advies over het uitvoeringsbesluit van het 

overnamedecreet Welzijn en Gezondheid. In navolging van zijn advies van 11 september 2017 

over het overnamedecreet bevestigt de SERV zijn tevredenheid over dit initiatief om de 

continuïteit van de zorg in deze initiatieven en voorzieningen te waarborgen in afwachting van 

de verdere integratie in het Vlaams verzekeringsmodel na 2019. Tevens verwijst hij naar zijn 

advies van 11 september 2017 over het voorontwerp van decreet houdende Vlaamse sociale 

bescherming waarin hij bemerkingen heeft meegenomen op een aantal punten die in het 

overnamedecreet aan bod komen (wijzigende samenwerkingen en ICT-applicaties, 

handhavingsbeleid en financiering revalidatieziekenhuizen). 

Aangezien echter de voorliggende adviesvraag betrekking heeft op het voorontwerp van 

besluit dat hoofzakelijk een technische aangelegenheid met beperkte sociaaleconomiche 

relevantie betreft ter uitvoering van de overname “AS IS”, zullen de Vlaamse sociale partners 

zich in dit dossier verder uitspreken in de Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en 

Gezin (SAR WGG) en daar hun eventuele bemerkingen formuleren. 

  

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


