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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 
2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming en het 
besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 
betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, 
revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve 
verzorging  
 

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

Ontvangst adviesvraag: 29 maart 2019 

Adviestermijn: 10 dagen, spoedadvies 

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

Goedkeuring raad: 8 april 2019 

 

   

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_20190408_administratieve_geldboeten 8 april 2019 

kbogaerts@serv.be   

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering 
van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende 
de Vlaamse sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 
2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van 
de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, 
revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire 
begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging 

Mijnheer de minister 

 

De SERV zal gezien de beperkte sociaal-economische relevantie niet adviseren over het 

voorliggende Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse 

Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 

houdende de Vlaamse sociale bescherming en het besluit van de Vlaamse Regering van 7 

december 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname 

van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, 

revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes 

voor palliatieve verzorging. 

In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


