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Adviesvraag: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn 
Volksgezondheid en Gezin 

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

Ontvangst adviesvraag: 23 november 2018 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 3 december 2018 
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De heer Jo VANDEURZEN 

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

Ellipsgebouw 

Koning Albert II-laan 35 bus 90 

1030 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Kristel Bogaerts SERV_BR_20181203_BVR_Vlaamse_Raad_WVG 3 november 2018 

kbogaerts@serv.be   

Voorontwerpbesluit betreffende de Vlaamse Raad voor Welzijn Volksgezondheid en Gezin 

Mijnheer de minister 

 

De SERV is tevreden dat met dit voorontwerpbesluit de effectieve opstart van de Vlaamse Raad 

voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 1 januari 2019 in het vooruitzicht komt. 

De SERV vraagt om de samenstellende leden daarom ook snel op de hoogte te stellen en hen 

te vragen de nodige kandidaten en plaatsvervangers voor te stellen. Zo wordt ook een tijdige 

samenstelling en start van de Raad mogelijk. 

De SERV heeft geen fundamentele opmerkingen bij dit voorontwerp van besluit. 

De SERV neemt akte van de opgenomen samenstelling van de intersectorale en de drie sectorale 

kamers, al maakt de Raad wel enkele kanttekeningen bij de gemaakte keuzes. De Raad merkt 

ten eerste op dat de interprofessionele paritieit doorbroken wordt door de expliciete vermelding 

van een sectorale vakbond aan werknemerszijde. Aan werkgeverszijde worden wel vier 

interprofessionele organisaties opgenomen. Ten tweede zijn niet alle opgenomen organisaties 

ledenverenigingen, maar zelf bijvoorbeeld een adviesraad. Er valt daarover de vraag te stellen 

van welke leden zij een mandaat krijgen bij het sluiten van akkoorden of bij de advisering. In zijn 

advies van 9 mei 2017 over het decreet over de oprichting van de Vlaamse Raad WVG 

suggereerde de SERV het al als nuttig om het begrip ‘werkveld’ duidelijk te omschrijven en criteria 

uit te werken om de representativiteit van vertegenwoordigers te bepalen, die ook congruent zijn 

met het voornemen aandacht te besteden aan de verscheidenheid in de vertegenwoordiging. 

Deze vragen werden in het decreet, noch in dit BVR beantwoord. 

De SERV wil u ook nog wijzen op een fout in de ‘Nota aan de leden van de Vlaamse Regering’. 

Het huidige secretariaat van de SAR WGG bestaat uit 3 leden en niet uit 4 leden, zoals de nota 

verkeerdelijk vermeldt. Dit heeft toch enkele implicaties. 

Om de opstart en de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de Vlaamse Raad WVG 

effectief te kunnen verzekeren was een secretariaat van 4 VTE voorzien. Een uitbreiding van 3 

naar 4 VTE is dus zeker gerechtvaardigd. Daarvoor moeten structureel de nodige middelen 

voorzien worden in de voorziene dotatie. De huidige dotatie aan de SAR WGG is slechts 
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berekend op 3 personeelsleden. De nota verwijst naar opgebouwde reserves die gerealiseerd 

werden op de dotatie van de SAR WGG. Dit is echter geen oplossing om een bijkomend 

personeelslid te financieren. De SERV en de SARWGG kunnen en mogen immers geen 

overschotten aanwenden. Bovendien is het jaarlijkse overschot op de huidige dotatie van de SAR 

WGG onvoldoende groot om een bijkomend personeelslid te financieren. 

De SERV rekent erop dat hiervoor een gepaste en structurele oplossing wordt voorzien. 

In de marge merkt de SERV nog op dat de correcte naam van ‘De Algemene Centrale der Liberale 

Vakbonden van België’ niet overal consequent wordt vermeld. 

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


