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Aan de heer VANDENBROUCKE Frank 
Vl. minister Werk, Onderwijs en Vorming 
Koning Albert II-laan 15 - Consciencegebouw 
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Mijnheer de Minister, 
 
Op 24 november ontving de SERV een vraag tot advies betreffende het Ontwerp van huishoudelijk 
reglement van de ‘Permanente Stuurgroep Herplaatsingsfonds’. U gaf in uw schrijven terecht aan dat artikel 
17 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 september 2006 tot uitvoering van het decreet van 18 
mei 1999 houdende oprichting van een Herplaatsingsfonds, een dergelijke adviesvraag voorziet. 
 
Op 22 november 2006 bespak de VESOC-werkgroep reeds een eerste ontwerp van het huishoudelijk 
reglement Permanente Stuurgroep Herplaatsingsfonds. Meerdere opmerkingen van de sociale partners 
werden nadien opgenomen in het hier voorliggend ontwerp. Toch houdt de raad er aan mijnheer de Minister 
nog enkele bijkomende opmerkingen te formuleren. De raad heeft zich hiervoor onder meer gebaseerd op 
het huishoudelijk reglement van de Stuurgroep Permanente Tewerkstellingcel. De raad is bovendien 
vragende partij om beide huishoudelijke reglementen zo veel als mogelijk op elkaar af te stemmen. Volgens 
de raad zijn er op dit vlak nog mogelijkheden tot verbetering.  
 
Graag maakte de raad volgende opmerkingen betreffende de inhoud van het voorliggend ontwerp van 
huishoudelijk reglement.  
 
De stemprocedure (hoofdstuk 2) 
Het ontwerp van huishoudelijk reglement stelt dat er wordt gestreefd naar consensus en dat bij gebrek aan 
consensus bij meerderheid van stemmen wordt beslist. De raad vraagt expliciet dat, conform het 
huishoudelijk reglement Stuurgroep Permanente Tewerkstellingscel, volgende zin aan het voorliggend 
ontwerp wordt toegevoegd: “Een voorstel kan niet worden goedgekeurd wanneer dit door de voltallige 
werknemers- of werkgeversdelegatie wordt verworpen”. Die verwoording ondervangt volgens de raad 
mogelijke discussies omtrent de numerieke samenstelling. 
 
De wijze van beraadslagen is vast gelegd in het besluit en wordt herhaald in het voorliggend ontwerp van 
huishoudelijk reglement. Alleen de aanvrager en de vertegenwoordigers van de representatieve 
werknemersorganisatie en representatieve werkgeversorganisaties zijn stemgerechtigd.  
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Indien de aanvrager niet aanwezig is, is de Sociale Interventieadviseur van de VDAB (de voorzitter van de 
Permanente Stuurgroep) stemgerechtigd. De raad vindt dit laatste een vreemde constructie, te meer omdat 
het besluit stelt dat de aanvrager ‘op eigen verzoek’ en dus niet automatisch lid is van de Permanente 
Stuurgroep. Voor de raad is het functioneren van de bovenstaande procedure één van de elementen die 
moet worden meegenomen in een eerste evaluatie.  
 
Inhoud en Periodiciteit van de vergaderingen (hoofdstuk 3) 
Uit hoofdstuk 3 leidt de raad af dat de Permanente Stuurgroep Herplaatsingsfonds minimum 3-maandelijks 
samenkomt en dit op vaste vergaderdata. Uit het huishoudelijk reglement van de Stuurgroep Permanente 
Tewerkstellingscel blijkt dat de Permanente Stuurgroep Herplaatsingsfonds in principe maandelijks samen 
komt. De raad is gewonnen voor het maandelijkse ritme (als uitgangsprincipe) en wenst dat dan ook 
opgenomen te zien in het huishoudelijk reglement van de Permanente Stuurgroep Herplaatsingfonds.  
 
De raad vraagt zich af waarom er in dit ontwerp van huishoudelijk reglement, in tegenstelling tot dat van de 
Stuurgroep Permanente Tewerkstellingscel, niks is opgenomen omtrent de rapportering door de VDAB van 
de acties en resultaten van de tewerkstellingscel. De raad hecht veel belang aan een rapportage over de 
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de outplacementbegeleiding en vraagt dan ook dat eenzelfde 
passage in het huishoudelijk reglement Permanente Stuurgroep Herplaatsingsfonds wordt opgenomen.  
 
De aanduiding van de bevoegde permanente stuurgroep (hoofdstuk 6) 
Hoofdstuk 6 stelt: “Indien de onderneming actief is in verschillende SERR-regio’s, dan is de permanente 
stuurgroep van de SERR-regio waar de vestiging is gesitueerd waar de meeste ontslagen vallen, bevoegd.” 
De sociale partners gaven bij de bespreking op de VESOC-werkgroep reeds aan dat de duidelijkheid van 
die zin te wensen overlaat. De raad herhaalt dan ook de vraag naar een aanpassing van die formulering, 
zoals dit is gebeurd voor het huishoudelijk reglement van de Stuurgroep Permanente Tewerkstellingscel.  
 
Aanduiding van één of meer outplacementbureaus (hoofdstuk 7) 
Ten einde de tekst van het huishoudelijk reglement van de Permanente Stuurgroep Herplaatsingsfonds 
volledig af te stemmen op de inhoud van het besluit (artikel 17§1a) is het voor de raad van belang dat in het 
huishoudelijk reglement wordt vermeld dat de in hoofdstuk 7 bedoelde outplacementbureaus enkel worden 
ingeschakeld wanneer er geen Collectieve Arbeidsovereenkomst is.  
 
De SERV adviseert dat de stuurgroep bij de keuze die hij maakt voldoende keuzemogelijkheden blijft 
voorzien om bijvoorbeeld de expertise van de gespecialiseerde bureaus aan bod laat komen door de markt 
te laten spelen binnen de gestelde kwaliteitsvereisten. 
 
Eenmaal de geschikte bureaus werden geselecteerd moet ook een procedure worden vastgelegd waardoor 
onmiddellijk één van die bureaus wordt aangeduid van zodra een concrete ontslagbegeleiding aan de orde 
is (bijvoorbeeld via een beurtrol onder de weerhouden bureaus). 
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Tenslotte mijnheer de minister wenst de raad ook nog volgende drie bijkomende opmerkingen te formuleren.  
 
De samenstelling  
De samenstelling van de Permanent Stuurgroep Herplaatsingsfonds is per besluit vastgelegd en de raad 
weet dus dat dit geen onderwerp vormt van het hier voorliggend ontwerp huishoudelijk reglement. Toch wil 
de raad er op wijzen dat, in tegenstelling tot bij het huishoudelijk reglement van de Stuurgroep Permanent 
Tewerkstellingcel, hier niet expliciet de mogelijkheid is voorzien dat de vaste vertegenwoordigers van de 
werknemersorganisaties zich kunnen laten vervangen of bijstaan door afgevaardigden van de werknemers 
vertegenwoordigd in de gekende organen van het bedrijf of in het paritair comité. De raad vraagt dat bij een 
eerst volgende aanpassing van de reglementering bekeken wordt of een wijziging conform het huishoudelijk 
reglement van de Stuurgroep Permanente Tewerkstellingscel opportuun is.  
 
Het begrippenkader 
De raad vraagt expliciet aandacht voor het gehanteerde begrippenkader. De raad is er zich van bewust dat 
de realiteit complex is en zich niet steeds even gemakkelijk laat vatten in klare en éénvoudige taal. De raad 
wenst echter op te merken dat het in dit dossier gehanteerde begrippenkader zeker niet bijdraagt tot de 
transparantie van het uitgetekende proces. De verwarring tussen Permanente Stuurgroep 
Herplaatsingsfonds en de Stuurgroep Permanente Tewerkstellingscel zal (soms) moeilijk te vermijden zijn. 
Bovendien spreekt het voorliggende ontwerp, bv. in hoofdstuk 3, in §1 van de permanente stuurgroep en in 
§2 van de stuurgroep. Ook in hoofdstuk 7 worden beide termen gehanteerd. De raad vraagt dat er indien 
mogelijk hier nog naar een oplossing wordt gezocht, rekening houdend met de vraag om het huishoudelijk 
reglement van de Permanent Stuurgroep Herplaatsingsfonds en dat van de Stuurgroep Permanente 
Tewerkstellingscel beter op elkaar te laten aansluiten.  
 
Evaluatie 
Ten slotte mijnheer de minister lijkt het de raad zinvol dat het functioneren van de Permanente 
Stuurgroepen Herplaatsingsfonds op regelmatige basis wordt geëvalueerd. Zeker een evaluatie na het 
eerste werkjaar lijkt aangewezen. De raad gaat er van uit dat het huishoudelijk reglement, wanneer de 
evaluatie hier de noodzaak van aantoont, kan aangepast worden indien gewenst.  
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest,  
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
administrateur-generaal 


