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Betreft:  Adviesvraag voorontwerp van decreet betreffende de hervorming van de 

strategische adviesraden 

 

Mijnheer de minister 

Op 26 januari 2015 vroeg u o.a. de SERV en de SALV om advies over bovenvermeld 

voorontwerp van decreet.  

Dat voorontwerp geeft uitvoering aan enkele hervormingen in het advieslandschap, 

met name inzake de aanpassing van het kaderdecreet bestuurlijk beleid m.b.t. de op-

richting van adviesraden binnen een departement of agentschap, de afschaffing van 

Vlabest en SARiV, de administratieve inbedding van de secretariaten van de SALV en 

de Vlaamse Woonraad in de SERV en de inbedding van de SARC in het departement 

van culturele aangelegenheden binnen het beleidsdomein CJSM. 

De SERV en de SALV beperken zich in het voorliggende gezamenlijke advies tot de 

bepalingen en beslissingen waarin zij rechtstreeks betrokken partij zijn. Voor algemene 

bemerkingen bij de hervorming van de strategische adviesraden verwijzen zij naar hun 

eerdere adviezen1. 

Inbedding van de SALV en de Vlaamse Woonraad bij de SERV 

De bepalingen in het voorontwerp m.b.t. de inbedding van de SALV en de Vlaamse 

Woonraad bij de SERV zijn volgens de SERV en de SALV een voldoende decretale 

vertaling van de beslissing van de Vlaamse regering in het regeerakkoord wat deze 

beide raden betreft2. Daarbij werd de bestaande regeling voor MORA en SAR WGG, 

die reeds bij de SERV ingebed zijn, overgenomen.  

                                                

1  Zie http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-hervorming-strategische-adviesraden 
 http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-hervorming-strategische-adviesraden-en-overlegfora 
 http://www.salv.be/SALVnieuwsbrief/salvnieuwsbrief-2014/gezamenlijk-advies-over-de-hervorming-

van-de-strategische-adviesraden 

2  De Vlaamse regering besliste daarin om de Woonraad en de SALV bijkomend bij de SERV onder te 
brengen. Het regeerakkoord stelt daarbij expliciet: “De administratieve inbedding in de SERV impliceert 
enkel dat de secretariaten van deze SAR’s worden ingebed in de SERV. De SAR’s zelf geven nog 
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De SERV en de SALV zijn geen vragende partij voor verdere detaillering in het 

decreet. De ervaring en praktijk met de MORA en de SAR WGG leren immers dat er 

reeds een werkbaar model is bij de SERV waarin enerzijds de volledige autonomie van 

de raden zoals afgesproken in het regeerakkoord behouden kan blijven en waarin an-

derzijds de nodige autonomie en flexibiliteit wordt gegeven aan de betrokken raden (in 

casu SALV, Vlaamse Woonraad en SERV) om de praktische inbedding in onderling 

overleg te regelen en de nodige onderlinge afspraken te maken. 

In dat verband wensen de SERV en de SALV wel te wijzen op de onderstaande be-

langrijke principes en randvoorwaarden die vervuld moeten zijn: 

1. De volledige inhoudelijke autonomie van de raden blijft behouden; 

2. De inbedding heeft geen invloed op de huidige bevoegdheden en samenstelling 

van de SERV of van de raden die overkomen; 

3. De inbedding moet praktisch werkbaar en efficiënt gebeuren, met behoud van alle 

bestaande werkingsmiddelen van de beide raden die overkomen (kosten op de 

begroting van de SAR’s in kwestie én de kosten buiten die begroting die momen-

teel worden gedragen door de administratie), behoud van een eenvorming (sui ge-

neris) statuut van de SERV, behoud van de verworven rechten van de bestaande 

personeelsleden van de beide SAR’s die overkomen naar de SERV (met een op-

lossing voor bepaalde aspecten van hun mobiliteit) en met respect voor de gevol-

gen die gekoppeld zijn aan de keuze om de raden onder te brengen bij de rechts-

persoon SERV; 

4. De mogelijkheden om synergieën te boeken tussen de SERV en de raden moeten 

maximaal worden benut. 

De SERV en de SALV wensen zich te engageren om (waar nodig samen met de 

Vlaamse regering) te zorgen voor de realisatie van de bovenstaande principes en 

randvoorwaarden zoals die vandaag binnen de SERV reeds worden toegepast voor de 

MORA en SAR WGG. Als bijlage bij dit advies wordt daarop nader ingegaan. 

Wij hopen, mijnheer de minister, u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn steeds 

bereid tot nadere toelichting. 

Hoogachtend 

Caroline Copers  Piet Vanthemsche 

voorzitter SERV voorzitter SALV 

                                                                                                                                          
steeds autonoom advies en de vertegenwoordiging van het middenveld in de betrokken adviesraden 
kan specifiek zijn.” 
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Bijlage: belangrijke principes en randvoorwaarden 

In eerdere adviezen stelde de SERV dat hij in principe bereid is, indien de Vlaamse 

regering daartoe beslist, om een aantal bestaande adviesraden bijkomend bij de SERV 

onder te brengen. De SERV en de SALV wezen er wel op dat de concrete modaliteiten 

van groot belang zijn om de inbedding van nieuwe entiteiten bij de SERV werkbaar en 

efficiënt te houden. 

De SERV en de SALV wensen zich in dat verband uitdrukkelijk te engageren om, zoals 

in eerdere adviezen gesteld, samen met de betrokken raden die overkomen en waar 

nodig samen met de Vlaamse regering, te zorgen voor de realisatie van de onder-

staande principes en randvoorwaarden zoals die vandaag bij de SERV ook voor de 

MORA en SAR WGG worden toegepast: 

1. De volledige inhoudelijke autonomie van de raden moet behouden blijven 

 De SERV en de SALV wensen te onderstrepen dat er geen hiërarchische 

verhouding is tussen de SERV (Raad) en die raden die bij de SERV gehuis-

vest worden, en die over een eigen raad en een eigen bestuur blijven beschik-

ken.  

 De raden blijven volledig autonoom hun inhoudelijke werking regelen, hun 

werkprogramma bepalen, adviezen verlenen, hun secretariaatspersoneel in-

houdelijk aansturen, enz. Er wordt geen afbreuk gedaan aan de ruime en eigen 

verantwoordelijkheid om op te treden, te communiceren, advies te formuleren 

en in overleg te treden3.  

2. De inbedding heeft geen invloed op de huidige bevoegdheden en samenstel-

ling van de SERV of van de raden die overkomen 

 Het gegeven dat in het voorontwerp van decreet wordt gesteld “bij de SERV 

wordt de strategische adviesraad (i.c. SALV, Vlaamse Woonraad) opgericht” 

(terwijl die vandaag reeds bestaan) moet volgens de SERV worden gelezen als 

de juridische regeling die de betrokken raden onderbrengt bij de SERV als 

rechtspersoon. Het is uitdrukkelijk niet de vraag van de SERV of de SALV dat 

deze raden of de SERV zelf naar aanleiding van de inbedding bij de SERV een 

andere samenstelling of andere bevoegdheden zouden krijgen. 

3. De inbedding moet praktisch werkbaar en efficiënt gebeuren, met behoud van 

alle bestaande werkingsmiddelen van de beide raden die overkomen (kosten 

op de begroting van de SAR’s in kwestie én de kosten buiten die begroting 

die momenteel worden gedragen door de administratie), behoud van een 

eenvorming (sui generis) statuut van de SERV, behoud van de verworven 

rechten van de bestaande personeelsleden van de beide SAR’s die overko-

men naar de SERV (met een oplossing voor bepaalde aspecten van hun mo-

                                                

3  Het SERV-decreet maakt in dat verband vandaag reeds een duidelijk onderscheid tussen (1) de SERV 
als advies en overlegorgaan, (2) de andere taken die in de SERV gebeuren (Stichting Innova-
tie&Arbeid, Competent, …) en die tevens inhoudelijke en functioneel worden aangestuurd door de 
SERV-raad en (3) de instanties die bij de SERV zijn gehuisvest. Het is dus ook niet zo dat de huisves-
ting van de bijkomende adviesraden bij de SERV de positie van de SERV (-raad) of de sociale partners 
zou versterken, of invloed zou hebben op de samenstelling of op de inhoud van de adviezen van deze 
raden. 
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biliteit) en met respect voor de gevolgen die gekoppeld zijn aan de keuze om 

de raden onder te brengen bij de rechtspersoon SERV 

 De Vlaamse Regering zal met een apart besluit de nominatieve overdracht 

van het secretariaatspersoneel van SAR’s naar de SERV moeten regelen en 

de verworven rechten van dit personeel vaststellen conform art. I 5ter van het 

VPS. In dit besluit zal worden voorzien dat alle personeelsleden overgedragen 

worden in hun huidige functie, wat o.m. betekent dat de huidige secretarissen 

en andere personeelsleden hun verworven rechten zullen behouden. 

 In de rechtspositieregeling van de SERV zal in een functie voor de betrokken 

secretarissen en medewerkers worden voorzien. Daarbij zal uiteraard worden 

gezorgd voor de vrijwaring van de verworven rechten van de personeelsle-

den die worden overgedragen (cf. supra) met een oplossing voor bepaalde as-

pecten van hun interne mobiliteit binnen de Vlaamse overheid. 

 De strategische adviesraad (in de hoedanigheid van de voorzitter, het dagelijks 

bestuur of een andere delegatie, te beslissen door de adviesraad zelf) wordt be-

trokken bij de procedure en het hele besluitvormingsproces m.b.t. de aandui-

ding van de secretaris en de medewerkers van de SAR. 

 De secretarissen van de SAR’s evalueren de personeelsleden die voor hun 

SAR werken. Deze evaluaties worden wel vooraf doorgepraat met de leidend 

ambtenaren van de SERV. De evaluatie van de secretarissen gebeurt door de 

voorzitter van de SAR en voor wat hun rol als werknemer van de SERV betreft 

door de leidend ambtenaren van de SERV (cf. vandaag reeds de praktijk bij 

MORA en SAR WGG). 

 De SERV en de SALV gaan ervan uit dat de werkingsmiddelen van de raden 

die overkomen naar de SERV volledig worden overgeheveld naar de interne 

stromen aan SERV binnen de begroting van het departement DAR (departe-

ment Kanselarij en Bestuur). Daarbij weze opgemerkt dat de budgetten die in 

hun begrotingen toegewezen zijn aan deze twee raden enkel de personeels-

kosten en een deel van de werkingsmiddelen van de raden dekken en dat er 

buiten die begroting ook kosten zijn die momenteel worden gedragen door de 

administratie waar ze zijn gehuisvest. Er is binnen de SERV een centraal be-

heer van het budget, één revisor voor de controle op de boekhouding, één rap-

portering, een centraal beheer van evt. overheidsopdrachten enz. In de praktijk 

wordt de ontwerpbegroting van de SERV besproken in het managementcomité 

waar ook de secretarissen van de SAR’s deel van uitmaken (cf. vandaag 

MORA en SAR WGG). 

4. De mogelijkheden om synergieën te boeken tussen de SERV en de raden 

moeten maximaal worden benut 

 De mogelijkheden om inhoudelijke synergieën te boeken tussen de SERV en 

de raden moeten maximaal worden benut.  

 De SERV zal tevens zorgen voor de huisvesting en de logistieke ondersteu-

ning van de raden. Het engagement werd genomen om dat binnen het huidige 

gebouw en de huidige gebouwoppervlakte van de SERV te doen. De raden 

kunnen een beroep doen op alle aanwezige ondersteunende diensten van de 

SERV. 
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Waar nodig kunnen de gemaakte afspraken tussen de SERV en de raden worden ge-

formaliseerd in een afsprakenkader of protocol tussen de SERV en de betrokken 

raden. Voor de SAR WGG en de MORA is tot dusver alvast gebleken dat dit niet nood-

zakelijk hoeft. 


