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Advies over het voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG
Mijnheer de minister
Op 13 oktober 2017 gaf de Vlaamse regering haar principiële goedkeuring aan een nieuw
voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
(WVG). De SAR WGG en de SERV betreuren dat dit voorontwerp van decreet hen niet ter
advisering wordt voorgelegd. Dit voorontwerp van decreet wijkt immers in grote mate af van het
voorontwerp van decreet tot oprichting van het Overlegcomité WVG van 11 april 2017, waarover
de SAR WGG advies uitbracht op 7 juni 2017 en de SERV op 9 mei 2017. De raden beslissen
daarom om een advies op eigen initiatief te verstrekken over dit voorontwerp van decreet. Dit
advies werd unaniem goedgekeurd door de SAR WGG op 10 november 2017 na een schriftelijke
stemprocedure en door de raad van de SERV op 13 november 2017.
In het voorontwerp van decreet van 13 oktober 2017 worden een aantal adviesopdrachten van
de SAR WGG en het overleg tussen de sectoren en de Vlaamse regering in één orgaan
samengebracht. Het Overlegcomité WVG wordt bijgevolg zowel een overleg- als een
adviesorgaan.
Welzijn, volksgezondheid en gezin zijn, zeker na de zesde staatshervorming, bijzonder grote en
belangrijke bevoegdheden van Vlaanderen. Vlaanderen staat voor strategische keuzes inzake
het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid. De raden zijn ervan overtuigd dat een
gestructureerde en transparante betrokkenheid van de interprofessionele sociale partners, de
belanghebbenden en onafhankelijke deskundigen uit het beleidsdomein WVG hierbij een
meerwaarde biedt.
De raden steunen de Vlaamse regering in haar keuze om deze betrokkenheid te laten verlopen
via één Vlaams overleg- en adviesorgaan voor WVG. De Vlaamse regering wil hierin de
adviesopdracht van de SAR WGG en het overleg met de Vlaamse regering onderbrengen.
Volgens de raden kan het samenvoegen van beide taken de efficiëntie verhogen en de werking
faciliteren en versterken.
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De raden stellen evenwel vast dat in het voorliggende voorontwerp van decreet enkele belangrijke
opdrachten en werkingsbepalingen ontbreken of verschillen van de bepalingen in de bestaande
decreten over de strategische adviesraden en over de SAR WGG. Om de adviesfunctie die de
SAR WGG nu ter harte neemt niet af te zwakken, is het voor de raden bijzonder belangrijk dat de
volgende bepalingen alsnog worden opgenomen in het voorliggende voorontwerp van decreet.
1. Omdat het Overlegcomité WVG niet alleen de taak heeft te overleggen en akkoorden te sluiten
maar ook de strategische advisering opneemt, stellen de raden voor om de naam van het
Overlegcomité te wijzigen in de ”Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin”.
2. Deze Vlaamse Raad voor WVG moet overleg plegen en akkoorden sluiten over
strategische beleidsaangelegenheden voor het beleidsdomein WVG én de rol opnemen
van strategische adviesraad voor het beleidsdomein WVG. Voor wat deze strategische
adviesfunctie betreft, vragen de raden expliciet te verwijzen naar het decreet van 18 juli 2003
tot regeling van strategische adviesraden. Op deze manier blijft ook het beleidsdomein WVG
beschikken over een strategische adviesraad. Bovendien sluit het voorliggende voorontwerp
van decreet dan ook aan bij de filosofie in het Witboek van de Vlaamse regering ‘Open en
wendbare overheid’, waar de rol van strategische adviesraden wordt bevestigd en ze enkele
extra opdrachten krijgen. Het is voor de raden evident dat dit Witboek – en later het Vlaamse
bestuursdecreet – ook in het beleidsdomein WVG ten volle worden toegepast.
3. Om doelmatig en doeltreffend te werken en de integrale benadering van zorg en ondersteuning
te behouden, stellen de raden voor om enkel de intersectorale kamer te belasten met de
strategische adviesfunctie. De maatschappelijke en beleidsevoluties binnen het
beleidsdomein WVG vergen zeker ook in de toekomst een intersectorale en integrale blik op
welzijn, volksgezondheid en gezin. Wanneer de intersectorale kamer optreedt als strategische
adviesraad maken noch vertegenwoordigers van de regering, noch personeelsleden van de
Vlaamse administratie deel uit van de kamer.
4. In de memorie van toelichting schrijft de Vlaamse regering dat het Overlegcomité WVG zowel
een adviesorgaan zal zijn - dat de taken van de SAR WGG incorporeert - als een
akkoordenorgaan. De raden zijn hierover tevreden. Het is voor de raden dan ook logisch dat
het Overlegcomité alle adviesopdrachten krijgt die de SAR WGG (en alle andere strategische
adviesraden) vandaag opneemt. In het voorliggende voorontwerp van decreet werden de
volgende strategische opdrachten echter niet mee overgenomen uit het decreet van 18 juli
2003 en uit het decreet tot oprichting van de SAR WGG:
1. uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over de hoofdlijnen van dat beleid;
2. bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie;
3. de maatschappelijke ontwikkelingen volgen en interpreteren.
De raad vraagt om ook deze opdrachten in het nieuwe decreet expliciet op te nemen.
In het hoger genoemde Witboek wordt Adviseren over conceptnota’s, groen- of witboeken die
bij het Vlaams Parlement ingediend worden, expliciet toegevoegd aan de generieke
taakomschrijving van de SAR. De raad vraagt om deze opdracht eveneens toe te voegen aan
de opdrachten in het voorliggende voorontwerp van decreet.
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5. Zoals in het voorontwerp van decreet bepaald, komt de opdracht tot overleg voeren en
akkoorden sluiten toe aan de vier kamers, met name de intersectorale en de sectorale kamers,
waar de experten van het terrein in overleg treden met de Vlaamse regering.
6. Volgens het voorliggende ontwerp van decreet blijft de Vlaamse regering verplicht om aan het
Overlegcomité advies te vragen over voorontwerpen van decreet en strategische ontwerpen
van besluit van de Vlaamse Regering, waaraan ze haar principiële goedkeuring heeft gehecht.
Maar de regering is niet verplicht om aan het Overlegcomité WVG en aan de SERV advies te
vragen over voorontwerpen van decreet of ontwerpen van besluit van de Vlaamse regering
die louter passen in de uitvoering van de akkoorden. De raden pleiten er voor om de
adviesplicht ten aanzien van het Overlegcomité en de SERV ook hier te behouden en de
evaluatie en de opvolging van de akkoorden en hun uitvoering expliciet op te nemen in het
decreet, naar analogie met de opvolging en evaluatie van de akkoorden die in VESOC worden
afgesloten.
7. De samenstelling van de verschillende kamers wordt in het voorontwerp van decreet
verduidelijkt. Wanneer de intersectorale kamer als strategische adviesraad werkt, is het nuttig
dat niet slechts één maar meerdere onafhankelijke deskundigen deel uitmaken van deze
kamer. Hun expertise draagt bij aan de visieontwikkeling van de raad en de kwaliteit van de
adviezen. De raden vragen daarom de intersectorale kamer met enkele onafhankelijke
deskundigen uit te breiden.
8. In het voorontwerp van decreet krijgt het secretariaat een louter administratieve opdracht. We
wensen ook in de toekomst sterke en goed onderbouwde adviezen af te leveren en goed
voorbereidde en onderbouwde akkoorden af te sluiten. De inhoudelijke ondersteuning van
een eigen secretariaat is hierbij vereist. Net als in elke andere strategische adviesraad is het
essentieel dat ook deze raad kan rekenen op zowel inhoudelijke als administratieve
ondersteuning van een eigen ‘secretariaat’ dat bovendien door de eigen raad onafhankelijk
kan worden aangestuurd. De raden stellen voor om de bepalingen die hierover vandaag in het
SAR WGG-decreet staan ingeschreven volledig over te nemen.
In het voorontwerp van decreet zijn geen specifieke bepalingen opgenomen over de dotaties
voor de werking van het Overlegcomité WVG. Gelet op deze bijkomende opdrachten voor het
secretariaat en gelet op de uitbreiding van de bevoegdheden in het beleidsdomein WVG
vragen de raden om de operationele capaciteit van het huidige secretariaat van de SARWGG
uit te breiden. In de nota aan de leden van de Vlaamse Regering staat dat er wordt voorzien
in een verhoogde personeelsinzet bij de SERV met 1 VTE vanaf 2019. De raden beoordelen
deze uitbreiding van het secretariaat als een goede eerste stap.
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De raden achten het essentieel dat elk van voorgaande opmerkingen wordt meegenomen in het
decreet, zodat het beleidsdomein WVG voor de toekomst verzekerd is van een sterke Vlaamse
Raad voor welzijn, volksgezondheid en gezin, die als het strategische advies- en
overlegorgaan voor de Vlaamse overheid functioneert.
Met vriendelijke groeten

Ann Vermorgen

Jan De Maeseneer

Voorzitter SERV

Voorzitter SAR WGG

cc:

dhr. Geert Bourgeois, mevr. Hilde Crevits, mevr. Liesbeth Homans en dhr. Bart Tommelein
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