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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende de oprichting van het overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en 
Gezin 

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

Ontvangst adviesvraag: 11 april 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 9 mei 2017 

 

   

Contactpersoon:  Kristel Bogaerts - kbogaerts@serv.be 
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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_20170509_oprichting_overlegcomité_WVG 9 mei 2017 

kbogaerts@serv.be   

Voorontwerp van decreet oprichting overlegcomité WVG 

Mijnheer de minister 

 

De SERV stelt verheugd vast dat de Vlaamse Regering verdere stappen zet naar de concrete 

oprichting van het Overlegcomité Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. 

De SERV wil in dit dossier ook verwijzen naar het advies dat hij op 26 mei 2015 formuleerde 

naar aanleiding van de conceptnota over een tripartite overlegstructuur voor het beleidsdomein 

WVG. Dit advies bouwt hierop verder. 

De raad adviseert nu in drie aandachtspunten voor het voorontwerp van decreet en de 

uitvoering die moeten bijdragen tot de goede werking van dit overlegcomité: 

 Een coherent bevoegdheidspakket ligt in het vooruitzicht 

De taakomschrijving van het Overlegcomité is breed geformuleerd en laat toe om relevante 

beleidstopics binnen het beleidsdomein WVG geïntegreerd te behandelen. Specifieke 

onderdelen blijven expliciet en exhaustief uitgesloten van het overleg in dit kader. Dit werd 

duidelijk omschreven. 

De praktijk zal moeten uitwijzen of de voorziene verdeling over de sectorale kamers en de 

bevoegdheden van de intersectorale kamer voldoende werkbaar zijn. Heel wat thema’s 

bevinden zich immers op de raakvlakken tussen de kamers en dat baart de SERV zorgen. 

Voor de SERV is er verduidelijking nodig over de taken van de intersectorale kamer. Het 

bekrachtigen van de akkoorden die gesloten worden in de sectorale kamer is een expliciete 

taak van de intersectorale kamer, maar deze kamer heeft eveneens de mogelijkheid om niet tot 

bekrachtiging over te gaan en een nieuwe bespreking in de sectorale kamer te vragen. Dit 

houdt in de dat bekrachtiging geen loutere formaliteit is maar dat de intersectorale kamer ook 

de voorbereide akkoorden beoordeelt. Deze taak wordt bij voorkeur expliciet aan de 

taakomschrijving van de intersectorale kamer toegevoegd.  

Een dergelijke beoordeling door de intersectorale kamer, die vooral ook een verbindings- en 

coördinerende functie moet hebben, moet steeds oordeelkundig gebeuren en vereist dat er 
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naar de sectorale kamer toe ook een grondige motivering voor de herbespreking wordt 

gegeven. Criteria die tot herbespreking  kunnen leiden, worden best vooraf vastgelegd. 

 Overlegcomité WVG deel laten uitmaken van interactieve beleidsvoering en een 
gedragen overheid 

In het Groenboek bestuur werd aangegeven dat de Vlaamse overheid de inspanningen op het 

vlak van interactieve beleidsvoering wil versterken. Men wil het denken verschuiven van intern 

naar extern georiënteerd en een netwerkspeler worden waarbij samenwerking met anderen 

centraal staat en dienstverlening meer in co-creatie en co-productie vorm geven wordt. De 

Vlaamse overheid wil meer en betere betrokkenheid, en al in een vroeg stadium, van 

belanghebbenden aan het beleidsproces realiseren. 

Het Overlegcomité WVG sluit bijna naadloos aan bij dit voornemen, en gaat bovendien ook nog 

een stap verder met de ambitie om bindende akkoorden te sluiten met ‘representatieve 

organisaties uit het werkveld’. Dit vereist dat akkoorden, net zoals in VESOC, gesloten worden 

in een consensus met alle vertegenwoordigde actoren. De SERV ondersteunt dit principe voluit.  

De mogelijkheid van een niet-consensus kan uiteraard niet uitgesloten worden. De SERV 

vraagt aan de Vlaamse Regering om in dergelijke situatie in de verdere beslissingsprocedure 

rekening te houden met de standpunten die door de representatieve organisaties werden 

ingebracht. 

Het blijft voor de SERV noodzakelijk dat in de hele keten van akkoord en protocol naar decreet 

en besluiten een afstemming en toetsing door relevante stakeholders mogelijk moet blijven. Dit 

houdt voor de SERV in dat de bestaande overleg- en adviesraden en raadgevende comités hun 

taken moeten blijven vervullen. 

In dit kader vindt de SERV het dan ook betekenisvol dat de Vlaamse regering zich engageert tot 

bijkomende ondersteuning van de SAR WGG om de eigen taken en de secretariaatsfunctie van 

het overlegcomité te combineren. 

 Het representatief werkveld definiëren 

In deze fase biedt het decreet weinig garanties en houvast over de vertegenwoordiging in het 

overlegcomité. De Vlaamse regering zal de kamers nog concreet samenstellen met eigen 

vertegenwoordigers en met ‘representatieve organisaties uit het werkveld’. In de memorie van 

toelichting wordt er hiervoor verwezen naar ‘specifieke belanghebbenden binnen het 

beleidsdomein WVG’ zoals werkgevers, werknemers, zorgaanbieders, ziekenfondsen, 

zorgkassen, kinderbijslagfondsen en gebruikers. 

De SERV ziet het als een nuttige suggestie om het begrip ‘werkveld’ duidelijk te omschrijven en 

bovendien concrete 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.  

Aangezien de tekst van decreet geen precieze samenstelling van de kamers van het 

overlegcomité WVG regelt en er nog onduidelijkheid bestaat over de omschrijving ‘werkveld’ en 

de criteria rond representativiteit, neemt de SERV in deze fase hier geen verder standpunt over 

in. 
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De SERV vraagt om een medewerker van het SERV-secretariaat met een louter waarnemend 

mandaat toe te voegen aan de bijeenkomsten van het overlegcomité om de brugfunctie tussen 

deze overlegstructuur en het VESOC te ondersteunen.  

De SERV hoopt dat het voorgestelde overlegcomité WVG op zeer korte termijn opgestart wordt 

met een ambitieuze en maatschappelijk relevante inhoudelijke invulling. 

Wij hopen, mijnheer de minister, dat u onze aandachtspunten ter harte neemt en geven indien 

gewenst graag meer toelichting. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


