
Brussel, 16 februari 2004 
Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van de VDAB 

Advies 
 
 
 
 
 

Ontwerp van decreet tot oprichting van het  
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap  
“Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding” 

 
 
 
 



Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van de VDAB 

2 

 

Inhoud 

Inhoud .................................................................................................................................... 2 

Preambule .............................................................................................................................. 3 

1. Situering adviesvraag ................................................................................................. 9 

2. Krachtlijnen van het advies ........................................................................................ 9 

3. Relatie met Syntra Vlaanderen ................................................................................. 10 

4. De lokale werkwinkels .............................................................................................. 11 

5. Personen met een handicap ..................................................................................... 13 

6. Nadere bespreking .................................................................................................... 17 
6.1. Voorafgaandelijke opmerkingen .................................................................................. 17 
6.1.1 Betrokkenheid personeel ....................................................................................... 17 
6.1.2 Decretale verankering van het auditcomité ............................................................ 18 
6.1.3 Raad van bestuur .................................................................................................. 18 
6.1.4 Bevoegdheid arbeidsrechtbanken .......................................................................... 19 
6.1.5 Handhaving en toezicht ......................................................................................... 19 
6.1.6 Charter van de Werkzoekende............................................................................... 19 
6.1.7 Inwerkingsdecreet.................................................................................................. 20 
6.1.8 Productontwikkeling- en innovatie.......................................................................... 20 
6.1.9 Subregionale aansturing ........................................................................................ 20 
6.1.10 Adviesfunctie sociale partners bij de uitvoering...................................................... 20 
6.2. Artikelsgewijze bespreking .......................................................................................... 21 
 



Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van de VDAB 

3 

 

Preambule 

De voorbije jaren heeft binnen het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité (VESOC) de 
discussie over de VDAB meermaals op de agenda gestaan. Tussen 2000 en 2003 werden vier 
VESOC-vergaderingen geheel of gedeeltelijk gewijd aan de problematiek van de hervorming 
van de VDAB. Het Dagelijks Bestuur van de SERV had ook een ontmoeting met minister Lan-
duyt op maandag 24 maart 2003 met als enig onderwerp de VDAB-hervorming. Tot slot somde 
de SERV in een brief van 22 mei 2003 nog eens de principes op die de SERV vooropstelt.  
 
De raad herinnert er aan dat het protocol van 22 november 1999 afgesloten tussen de sociale 
partners en de Vlaamse regering, voorziet dat de Vlaams regering zich engageert om een con-
sensus die in VESOC bereikt wordt, uit te voeren. 
 
De raad betreurt dan ook ten zeerste het feit dat dit ontwerp van decreet niet strookt met de 
besluiten van het VESOC over de hervorming van de VDAB. Er heeft zelfs nooit een VESOC-
overleg plaatsgevonden waar het gewijzigde standpunt van de Vlaamse regering naar voren 
werd gebracht. De sociale partners achten het dan ook niet correct dat aan de VESOC-
consensus getornd wordt zonder enig voorafgaandelijk overleg hierover. 
 
Hieronder geeft de raad een overzicht van de besprekingen en besluiten van het VESOC die in 
de voorbije jaren bereikt werden. 
 
Zo werd op 19 juni 2000 een eerste VESOC-consensus bereikt met betrekking tot de verschil-
lende elementen van de VDAB-hervorming. Hierin werd gesteld dat er een nieuwe publieke 
arbeidsmarktstructurering diende tot stand gebracht te worden, gebaseerd op een drieledige 
structuur. Deze consensus werd echter aangepast middels een nieuwe consensus in 2001 (cf. 
infra). 
 
Op 6 juni 2001 stuurden de sociale partners een brief naar de minister-president. Hierin rea-
geerden de sociale partners ontstemd over het feit dat zij via de pers hadden moeten verne-
men dat minister Landuyt de hervorming van de VDAB gefaseerd zou laten verlopen. Eerst 
door een verzelfstandiging van de commerciële diensten en daarna gevolgd door de rest van 
de voorziene hervorming zonder echter een duidelijk tijdspad. Volgens de sociale partners 
stemde deze visie niet overeen met de resultaten van het VESOC-overleg. De sociale partners 
vroegen de minister-president dan ook of de minister hierin het standpunt van de regering 
vertolkte.  
 
Voor alle duidelijkheid gaven de sociale partners nog eens hun standpunt rond de grote lijnen 
van de hervorming zoals deze in VESOC overeengekomen was: 
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 Er is een blijvende nood aan een sterke overheidsdienst die verantwoordelijk is voor 
de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid, het aanbieden van de basisdienstverlening 
(in de lokale werkwinkels) en het leveren van een aantal gemeenschappelijke dien-
sten. 

 Het is daarbij essentieel dat de sociale partners het inhoudelijk beleid mee blijven be-
palen via het beheer, en dit via hun bevoorrechte betrokkenheid en kennis van de ar-
beidsmarkt en omwille van hun sectorale en subregionale inbreng. 

 Daarnaast is er een even grote nood aan een overheidsdienst die wordt opgericht 
voor de uitvoering van de opleiding en de begeleiding. 
Deze tweedeling werd trouwens vorig jaar door de Vlaamse regering principieel goed-
gekeurd. 

 Deze beide diensten zouden tegelijkertijd, in een zelfde decreet, moeten worden op-
gericht als extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s). Tussen beide EVA’s is er 
een duidelijke band m.b.t. de naam, het gewaarborgd aandeel, het personeel, de on-
dersteunende diensten en de gezamenlijke beleidsvoering. 

 Met betrekking tot de verzelfstandiging van de commerciële diensten worden een pri-
vate vennootschap met sociaal oogmerk opgericht als houdstermaatschappij en een 
naamloze vennootschap als werkmaatschappij. Een sociaal dividend wordt gegaran-
deerd. 

 
Tijdens de VESOC-bijeenkomst van 26 juni 2001 liet minister Landuyt optekenen dat deze 
brief integraal door hem onderschreven werd. 
Op deze bijeenkomst werd ook een nieuwe VESOC-consensus uitgetekend, die hierna inte-
graal wordt overgenomen. Hierbij dienen wel volgende opmerkingen meegenomen te worden, 
die aan bod kwamen tijdens de VESOC-bespreking van onderstaande zes punten. Zo werd 
besloten om in het stappenplan op te nemen dat tegen 1 januari 2002 de Merit en de rechts-
positieregeling voor het personeel moeten uitgevoerd worden, en dat in deze het Beheersco-
mité zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Er werd ook overeengekomen dat certificering een 
taak is van de regisseur. 
 

1. Er wordt een regie-EVA opgericht die verbonden is met een beheersovereenkomst 
met de Vlaamse regering. 

 

Vorm 
• EVA = uitvoeringsgerichte entiteit (operationele regie) 
• Beheersovereenkomst 
• Voorzitter wordt benoemd door Vlaamse regering, is een bijzonder gevolmachtigde 

die inhoudelijk-beleidsmatig een volle bevoegdheid heeft, mee beslist, streeft naar 
consensusbesluitvorming 

• Tripartiet bestuur (sociale partners – Vlaamse regering) 
• Leidend ambtenaar: aangesteld door raad van bestuur 
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• Raad van bestuur: geen adviesbevoegdheid inzake regelgeving 
 
Taak 
• Uitvoering van arbeidsmarktbeleid 
• Waarborgen van universele en geïntegreerde basisdienstverlening 
• Verzekeren van de trajectwerking (+ zorgen dat 2 laatste punten worden aangebo-

den op het lokale niveau via de lokale werkwinkels) 
• Algemene uitvoerende ondersteuning van het Vlaams arbeidsmarktbeleid 
• Aansturen van het publiek georganiseerde of publiek gefinancierde actorschap 
• Gemeenschappelijke ondersteunende diensten 
 
BBB 
• In deze regie-EVA worden ook de regiefuncties van het VIZO en het VFSIPH onder-

gebracht 
 
 

2. Er wordt een actor-EVA “VDAB T&O” opgericht 
 

Vorm 
• EVA = aanbodverstrekkende entiteit op het vlak van begeleiding en opleiding 
• Dienstverleningsovereenkomst met EVA-regie i.f.v. gebruik gemeenschappelijk on-

dersteunende diensten 
• Realisatie-overeenkomst met EVA-regie i.f.v. gewaarborgd aandeel 
• Raad van bestuur: sociale partners met sterkere sectorale verankering 
• Voorzitter: aangesteld door raad van bestuur uit directieleden EVA-regie 
• Leidend ambtenaar: aangesteld door raad van bestuur 
• Raad van bestuur: geen adviesbevoegdheid inzake regelgeving 
• Gewaarborgd aandeel m.b.t. aanbodgedreven dienstverlening op het vlak van B&O, 

jobclub, etc. 
• Doet beroep op logistieke diensten bij EVA-regie 
 
Taak 
• Organisatie van arbeidsmarktgerichte opleidingen en bijhorende begeleiding voor 

werkzoekenden en werknemers in VDAB T&O-centra 
• Organisatie van arbeidsmarktgerichte opleidingen en bijhorende begeleiding (ook op 

de werkvloer) voor werknemers in het kader van de op te richten sectoriële compe-
tentiecentra per sector 

• Loopbaanbegeleiding en competentieontwikkeling in het kader van levenslang leren 
en certificering 

• Sollicitatietraining 
• Persoonsgerichte vorming 
• Opleiding en begeleiding op de werkvloer 
• Technisch-pedagogische aansturing van de opleidingscentra 
 
BBB 
• Er wordt een parallellisme beoogd tussen de VDAB T&O-actor en een “VIZO-

opleidingsactorschap” dat de CMO-centra overkoepelt 
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• VDAB-actor en VIZO-actor zullen gezamenlijk “sectorale” competentiecentra opzet-
ten met de sectorale sociale partners via gemengde organisatievormen (bvb. “pro-
gramma-vzw”); deze werkwijze moet ook ongewenste concurrentie tussen beide ac-
toren voorkomen 

 
3. De Vlaamse regering richt een vennootschap met sociaal oogmerk op die de rechtsvorm 

van een NV van privaat recht aanneemt, als houdstermaatschappij en een NV van privaat 
recht als werkmaatschappij (de zogenaamde NV MERIT), met het oog op het organiseren, 
ontwikkelen en aanbieden van commerciële marktactiviteiten inzake “menselijk kapitaal” 
(uitzendarbeid, werving en selectie, outplacement, …) 

 
VDAB-Merit 

 
• Houdstermaatschappij en werkvennootschap 
• Houdstermaatschappij: 

- VSO met NV van privaat recht als rechtsvorm 
- doelstelling: waarmaken sociale doelstellingen werkmaatschappij 

• Werkmaatschappij: 
- NV van privaat recht 
- doelstelling: commerciële activiteiten met betrekking tot uitzendarbeid, 
      outplacement, W&S, opleiding, HRM 

 
4. Er wordt onder de vorm van een privaat-publieke samenwerking (PPS) een arbeidsmarkt-

banksys opgericht.  De VDAB krijgt het recht om te participeren in de NV die instaat voor 
de verwezenlijking van deze arbeidsmarktbanksys 

 
5. Voor wat betreft de aflijning met de bevoegdheden van het departement wordt verwezen 

naar de algemene beginselen die vastgesteld zijn in het kader van het Beter Bestuurlijk 
Beleid en de afspraken in de Sectorale Werkgroep EWT in het bijzonder. (In een bijlage 
werd toen een oplijsting gemaakt die gold als leidraad voor het subdomein) 
  

6. Volgend stappenplan wordt voorgesteld 
 

• Bekrachtiging van het definitieve voorstel in samenhang met de invulling van de sec-
torale organisaties “EWT” in het kader van het Beter Bestuurlijk Beleid (vóór het zo-
merreces) 

• Voorlegging van een ontwerp van decreet met betrekking tot de organisatie van de 
merit-activiteiten (cf. punt 3) met oog op inwerkingtreding op 1 januari 2002 

• Oprichting middels een decretaal initiatief van een arbeidsmarktbanksys vanuit de 
bestaande instellingen en met volwaardige participatie van private partners met oog 
op inwerkingtreding op 1 april 2002 

• Inrichting EVA-regie en VDAB-“T&O” op moment van sectorale implementatie van 
het BBB (begin 2003) 

 
In een brief aan toenmalig minister-president Dewael van 22 mei 2003 gaf de SERV een aantal 
belangrijke principes mee voor de VDAB-hervorming. Dit was nodig gezien gebleken was dat 
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de herziening van de vroegere VESOC-consensus van 26 juni 2001 aangewezen was. Meer 
bepaald ging de SERV in op de zogenaamde derde fase van de hervorming. 
 
De sociale partners stelden dat zij gezamenlijk uitgingen van volgende principes: 
 
Wat de structuren betreft : 

• De VDAB blijft één instelling. Er wordt een raad van bestuur opgericht onder voorzit-
terschap van de functioneel bevoegde Vlaamse minister. Deze raad van bestuur be-
staat verder uit een vertegenwoordiging van de Vlaamse sociale partners (Dagelijks 
Bestuur SERV) en drie regeringscommissarissen. De ondersteunende dienst van de-
ze raad van bestuur wordt geleid door een beleidsverantwoordelijke (“secretaris”). 

• Binnen deze ene instelling zijn 2 deelstructuren (DG’s) met duidelijke, specifieke en 
gescheiden opdrachten. De opdrachten van de deelstructuren zijn enerzijds deze van 
“operator “ en anderzijds deze van “proces en advies”. De “DG- proces en advies” 
heeft een bestuurscomité samengesteld vanuit interprofessionele organisaties. De 
“DG-operator” heeft een bestuurscomité samengesteld vooral vanuit sectoren. Er is 
onverenigbaarheid tussen de bestuursmandaten van deze twee deelstructuren. De 
deelstructuren (de “DG’s”) worden geleid door leidende ambtenaren waartussen geen 
hiërarchisch verband kan bestaan. 

• Tussen de beleidsverantwoordelijke van de raad van bestuur (“secretaris”) en de lei-
dende ambtenaren van de twee onderscheiden “DG’s” kan evenmin een hiërarchisch 
verband bestaan. 

 
Wat de opdrachten betreft : 

• De raad van bestuur is bevoegd voor het volgende; 
o de opmaak en de opvolging van de beheersovereenkomst, 
o de geconsolideerde begroting en de rekeningen, 
o de evaluatie van de tendering en het verzekerd aandeel (zie verder), 
o evaluatie van de werking van de twee deelstructuren (“DG’s), 
o het kader voor de werking van de twee deelstructuren (“DG’s). 

• De “DG-operator” is bevoegd voor het volgende; 
o De modulen 3, 4, 5 en 6 van de huidige VDAB-werking, 
o Mee aanbieden op de zgn.“tendering”, de “DB-operator” heeft een gegaran-

deerd aandeel, 
o Het bewaken van het zgn. “eb en vloed”. 

• De “DG- proces en advies” is bevoegd voor het volgende; 
o De modulen 1, 2 en 7 van de huidige VDAB-werking, 
o Het bepalen van de zgn. “tendering”, 
o De “DG- proces en advies” werkt met een dotatie. 
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De raad benadrukt dat de sociale partners vanwege de Vlaamse regering nooit een antwoord 
hebben ontvangen op dit constructief voorstel, en dat er sindsdien ook geen VESOC-overleg 
meer geweest is over de hervorming van de VDAB. De raad betreurt deze gang van zaken. 
 
Voor de raad is deze discussie niet afgerond en wenst zij over de verdere concrete invulling 
van dit decreet  constructief mee te werken samen met de nieuwe Vlaamse regering.  
De raad merkt ook nog op dat de verdeling van de opdrachten in het beleidsdomein EWT (en 
meer bepaald wat werkgelegenheid betreft) over het departement, EVA’s en IVA’s op vandaag 
nog niet duidelijk is. Het kaderdecreet bestuurlijk beleid stelt dat de beleidsvoorbereiding 
plaats vindt in het departement terwijl de uitvoering van het beleid toekomt aan de verzelfstan-
digde agentschappen. Voor een aantal opdrachten binnen het werkgelegenheidsbeleid is het 
echter onduidelijk hoe deze in de structuur van het kaderdecreet zullen ingepast worden. Zo 
denkt de raad o.a. aan werkervaring, arbeidsvergunningen, de erkenning van de bureaus voor 
private arbeidsbemiddeling, aanmoedigingspremies, beschutte en sociale werkplaatsen, steun 
aan opleidingen van bedrijven,… Deze staan al zeker niet opgenomen in het VDAB-decreet 
als bevoegdheden van de VDAB. Maar volgens het kaderdecreet bestuurlijk beleid horen deze 
ook niet thuis in het departement.  
 
Er bestaat dus nog heel wat onduidelijkheid op het vlak van taakverdeling tussen het departe-
ment EWT, het EVA VDAB en het IVA Subsidie-agentschap. Er dreigen op die manier vacua 
te ontstaan. De raad vraagt dan ook dat snel duidelijk wordt waar deze opdrachten hun plaats 
zullen vinden. Dit dient volgens de raad besproken te worden in overleg met de sociale part-
ners. In VESOC was in ieder geval reeds afgesproken dat werkervaring thuis hoort bij de 
VDAB en dat de VDAB een regiefunctie kreeg voor wat betreft het gesubsidieerd initiatief in-
zake bemiddeling, begeleiding en opleiding van werkzoekenden.  
 
De raad wordt nu echter geconfronteerd met voorliggende adviesvraag. De algemene princi-
pes van de hervorming zoals de SERV deze zag of zoals deze eerder  in VESOC waren over-
eengekomen, werden reeds hiervoor geschetst. De raad zal hier nu niet verder op in gaan, 
maar is genoodzaakt uitgaande van het ontwerp van decreet dat voorligt zijn technische be-
merkingen mee te geven. 
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1.  Si tuering adviesvraag 

Op maandag 9 februari 2004 werd de SERV door minister Landuyt om advies gevraagd over 
het ontwerp van decreet tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelf-
standigd agentschap “Vlaams Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding”. Het be-
trof een adviesvraag met hoogdringendheid. 
 
Deze adviesvraag maakt deel uit van het hervormingsproces Bestuurlijk Beleid. In opvolging 
van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid ondergaan de Vlaamse administratie en de Vlaamse 
instellingen een reorganisatie, ondermeer door de oprichting van Intern Verzelfstandigde 
Agentschappen (IVA’s) en Extern Verzelfstandigde Agentschappen (EVA’s). 
In het kader van deze reorganisatie heeft de SERV reeds een advies geformuleerd op 15 mei 
2002 over het kaderdecreet bestuurlijk beleid en een aanbeveling over de operationalisering 
van het kaderdecreet bestuurlijk beleid (5 maart 2003). 
 
 

2.  Kracht l i jnen van het  advies 

Nadat de raad in de preambule heeft vastgesteld dat dit decreet niet strookt met de besluiten 
van het VESOC over de hervorming van de VDAB, betreurt hij deze gang van zaken. 
 
Echter, ziet de raad zich genoodzaakt zijn bemerkingen te geven uitgaande van de voorlig-
gende adviesvraag. 
 
Zo stelt de raad dat een samenwerkingsakkoord dient afgesloten te worden tussen Syntra 
Vlaanderen en de VDAB wat betreft de samenwerking, de afstemming en coördinatie over 
arbeidsmarktgerelateerde onderwerpen. 
 
Vervolgens stelt de raad vast dat het VDAB-decreet voorziet in de decretale onderbouw van 
de werkwinkels, in plaats van een apart decreet over de werkwinkels. De raad vraagt daarom 
rekening te houden met zijn eerdere opmerkingen bij het voorontwerp van decreet houdende 
de oprichting en de werking van de lokale werkwinkels (d.d. 8 januari 2003). 
 
Ook inzake de positie van het werkgelegenheidsbeleid van de VDAB naar arbeidsgehandicap-
ten toe, uit de raad een aantal opmerkingen. Deze handelen over de samenwerking van de 
VDAB met organisaties actief op het vlak van arbeidsgehandicapten, duidelijkheid omtrent het 
nog op te richten Subsidie-agentschap, de oprichting binnen de VDAB van een permanent 
comité voor het overleg inzake de coördinatie van de dienstverlening van de diverse actoren 
t.a.v. de erkende personen met een handicap (en ruimer de arbeidsgehandicapten) en de 
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afstemming met het decreet tot oprichting van het Vlaams Agentschap voor personen met een 
handicap. 
 
Hierna gaat de raad meer in detail in op het voorliggende ontwerp van decreet. Zo worden een 
aantal voorafgaandelijke opmerkingen besproken over: de structurele betrokkenheid van het 
personeel, de decretale verankering van het auditcomité, de samenstelling en werking van de 
raad van bestuur, de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken, de handhaving en het toezicht, 
het Charter van de Werkzoekende, het inwerkingsdecreet, de productontwikkeling –en innova-
tie, de subregionale aansturing en de adviesfunctie van de sociale partners bij de uitvoering 
van het decreet. 
 
Tot slot geeft de raad nog een aantal artikelsgewijze opmerkingen mee. 
 
 
3.  Relat ie  met  Syntra Vlaanderen 

De raad werd reeds om advies gevraagd over het ontwerp van Syntra-decreet. Aangezien uit 
dit decreet bepaalde consequenties voortvloeien die de relatie met de VDAB betreffen, wenst 
de raad in dit punt in te gaan op deze relatie. Als uitgangspunten gelden dus de ontwerpen 
van VDAB- en Syntra-decreet. 
 
Zo wenst de raad een opmerking te maken bij de oprichting van een managementgroep voor 
de coördinatie van de competentiecentra (art. 18, § 3). Er is sprake van een samenwerkings-
akkoord tussen VDAB en Syntra Vlaanderen voor de werking van de competentiecentra en 
waarbij de coördinatie van de uitvoering ervan geheel of gedeeltelijk wordt toevertrouwd aan 
een daartoe door de Vlaamse regering aangewezen of opgerichte managementgroep. Dit 
dreigt tot een uitholling te leiden van de raden van bestuur van de respectieve instellingen en 
staat ook haaks op het principe van verzelfstandiging van de beleidsuitvoering, waarbij de 
agentschappen zelf – binnen de beheerscontracten – autonoom bevoegd zijn voor de beleids-
uitvoering.  

 
De raad stelt voor dat SYNTRA Vlaanderen en de VDAB een samenwerkingsakkoord afsluiten 
wat betreft de samenwerking, de afstemming en coördinatie over arbeidsmarktgerelateerde 
onderwerpen. Dit is dus ruimer dan enkel en alleen een samenwerkingsakkoord op het vlak 
van de competentiecentra. Wat betreft de onderwijsgerelateerde onderwerpen kan de Dienst 
Informatie Vorming en Afstemming (DIVA) zijn rol vervullen. 
 
Artikel 18 dient in dit geval geherformuleerd te worden: 
“Art. 18 §1 Tussen de entiteit binnen de Vlaamse overheid die instaat voor de vorming van 
zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen en VDAB kan een samenwerkings-
overeenkomst afgesloten worden inzake de detectie van de behoeften, de planning, de erken-
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ning, de subsidiëring, de opvolging van en het toezicht op arbeidsmarktgerichte competentie-
opleidingen en de bijhorende begeleiding (ook op de werkvloer) in het kader van de op te 
richten sectorale competentiecentra. 
 
§2 Opdat de in de eerste paragraaf bedoelde samenwerkingsovereenkomst uitvoerbaar zou 
worden, is een voorafgaandelijke goedkeuring vereist van de Vlaamse regering. 
 
Het bepaalde in het eerste lid geldt tevens voor eventuele wijzigingen aan de bedoelde sa-
menwerkingsovereenkomst.” 
 
 
4.  De lokale werkwinkels 

In dit deel wenst de raad in te gaan op zijn advies van 8 januari 2003 over het toenmalig voor-
ontwerp van decreet houdende de oprichting en de werking van de lokale werkwinkels. In zijn 
advies van 8 januari 2003 wees de raad erop dat de lokale werkwinkels (LWW) op een ad hoc 
basis opgestart waren en onderschreef toen de globale optie dat er werk diende gemaakt te 
worden van een decretale basis. In een lokale werkwinkel worden immers verschillende part-
ners met autonome bevoegdheden samengebracht en een decreet geeft de mogelijkheid om 
duidelijkheid in die bevoegdheden te creëren, taken af te bakenen en de samenwerkingsmo-
daliteiten te regelen.  
 
Ondertussen is echter gebleken dat er geen specifiek decreet op de lokale werkwinkels meer 
zal komen, en daarom voorziet het VDAB-decreet in de decretale onderbouw van de lokale 
werkwinkels. De raad acht het daarom aangewezen om na te gaan of voorliggend decreet 
voldoet aan de toenmalige opmerkingen van de raad. 
 
Aangezien het VDAB-decreet slechts voorziet in drie artikels met betrekking tot de werkwin-
kels, zal dit op het terrein nog steeds aanleiding geven tot bevoegdheidsgeschillen, uiteenlo-
pende interpretaties en rolverwarring. De sociale partners wensen dan ook op een aantal blij-
vende leemten en onduidelijkheden te wijzen.     
 
Zo wordt nergens in het decreet duidelijkheid gecreëerd over de concrete opdrachten van de 
werkwinkels noch over de rolverdeling en de betekenis van de respectieve regiefuncties. Er 
worden geen lijnen getrokken voor de mogelijke partnerships of voor een mogelijke wettelijke  
structuur.    
Andere pijnpunten die blijven bestaan voor de sociale partners zijn vooral: 

- dat geen invulling wordt gegeven aan de taak van de lokale werkwinkels inzake de 
dienstenwerkgelegenheid, een informatieve functie daargelaten; 

- onvoldoende garanties op een volwaardige betrokkenheid van OCMW enerzijds en 
Arbeidstrajectbegeleiding (ATB) anderzijds; 
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- geen garanties dat de private actoren op de arbeidsmarkt actief worden betrokken; 
- er wordt enkel gesteld dat een Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid dient opge-

richt te worden. De concrete uitwerking (o.a. de rol,…) hiervan is niet terug te vinden. 
De raad vraagt dat hierover een grondig debat gevoerd wordt; 

- de problemen die de openstelling van de VDAB-databestanden voor derden inhoudt 
t.a.v. de bescherming van de privacy, nog versterkt wanneer via de Kruispuntbank 
voor de sociale zekerheid ook nog extra gegevens m.b.t. sociale zekerheid en te-
werkstelling gaan worden opgeladen; 

- geen garanties dat de universele dienstverlening naar de werkzoekenden en werk-
gevers gegarandeerd blijft, indien de lokale overheid geen initiatief onderneemt of bij 
het afspringen van lokale onderhandelingen. 

 
De raad stelt zich de vraag of de VDAB over voldoende middelen en personeel zal beschikken 
om een kwalitatieve dienstverlening aan elke werkgever en werknemer via de lokale werkwin-
kels te kunnen garanderen.  
 
De raad is ook nog steeds bezorgd dat de verschillende schaalgrootte van werkwinkels nade-
lig kan zijn voor de kleine gemeenten die de universele dienstverlening op eenzelfde kwalita-
tieve manier moeten kunnen waarborgen. In het bijzonder stelt zich de vraag welke de plaats 
gaat zijn van de zogenaamde antennes en hoe van daaruit een kwalitatieve dienstverlening 
kan worden gegarandeerd  
De Vlaamse sociale partners vroegen in hun advies van 8 januari 2003 dat de antennes een 
minimale kwalitatieve dienstverlening kunnen verstrekken en daarvoor is bestaffing onvermij-
delijk. Omdat het onmogelijk is dat de VDAB hiervoor instaat, moest worden bekeken op welke 
wijze dit kan gebeuren door gemeentelijk personeel en/of PWA-beambten. Essentieel was dat 
de betrokken personeelsleden de nodige informatie en vorming krijgen om een dergelijke 
dienstverlening (onthaal en inschrijving) te garanderen.     
Inmiddels is ook het federale beleid t.a.v. de PWA’s grondig veranderd. De vraag stelt zich 
dan ook welke repercussies dit zal hebben op de lokale werkwinkels. Het is eveneens ondui-
delijk welke de rol zal zijn van de lokale werkwinkels t.a.v. de dienstenbedrijven die in het 
kader van de PWA’s (sui generis-regeling) of vanuit de PWA’s werden opgericht. Hierover is 
overleg nodig met de federale overheid. 
 
Het toenmalige voorontwerp van decreet bevatte criteria m.b.t. toegankelijkheid en bereik-
baarheid, zij het enkel in de memorie van toelichting. In zijn advies van 8 januari 2003 vroeg 
de raad dan ook deze criteria te lichten uit de memorie en op te nemen in het decreet zelf als 
erkenningsvoorwaarde voor de lokale werkwinkels. De raad stelt nu echter vast dat in het 
voorliggende VDAB-decreet geen sprake meer is van toegankelijkheid en bereikbaarheid, en 
vraagt dan ook om criteria m.b.t. toegankelijkheid en bereikbaarheid, op te nemen in het de-
creet zelf. Het gaat hierbij om de volgende elementen: 
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 bereikbaarheid binnen het half uur met het openbaar vervoer; 
 toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn; 
 laagdrempelige dienstverlening; 
 ondersteuning voor personen die minder zelfredzaam zijn, inz. begeleiding bij gebruik 

informaticatoepassingen. 
 
De raad verwijst verder opnieuw naar het SERV-advies inzake het voorontwerp van decreet 
lokaal sociaal beleid van 9 oktober 2002 en de opmerkingen terzake over het sociaal huis: het 
sociaal huis en de lokale werkwinkel zijn allebei aparte initiatieven met een eigen specifieke 
taak (zoals een betere toegankelijkheid tot de arbeids- en opleidingsmarkt) en een eigen struc-
tuur. Op dezelfde wijze moet worden uitgeklaard hoe de lokale adviesprocedures die zijn voor-
zien voor de totstandkoming van het lokaal sociaal beleid, zich verhouden tot de adviesfunctie 
van het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid. 
 
 
5.  Personen met  een handicap 

De raad ondersteunt de overheveling van het werkgelegenheidsbeleid (bemiddeling, begelei-
ding, opleiding, tewerkstelling) m.b.t. personen met een handicap naar het beleidsdomein 
EWT. Dit zal een samenhangend beleid, zowel wat betreft de integratie in het reguliere circuit, 
als wat betreft beschutte tewerkstelling (beschutte en sociale werkplaatsen) bevorderen. 
Dit mag echter op geen enkele wijze gepaard gaan met een verslapping van de aandacht voor 
de doelgroep van personen met een handicap. Er moeten afdoende garanties worden gege-
ven dat de specifieke benaderingen naar die doelgroep niet verdwijnen in het kader van een 
inclusief werkgelegenheidsbeleid. 
Daarom vindt de raad het belangrijk dat in het ontwerp van VDAB-decreet ruimte geboden 
wordt op het vlak van partnerschap en samenwerking met andere, relevante actoren (cf. 
VFSIPH, …). De raad vraagt evenwel meer transparantie over de uitwerking en uitvoering van 
de inhoudelijke en praktische modaliteiten van de voorziene partnerschappen en samenwer-
kingsverbanden. Op dit vlak wenst de raad aandacht te vestigen op de volgende concrete 
aspecten. 
 

1. Het ontwerp van decreet voorziet in art. 19 in een samenwerkingsovereenkomst tus-
sen de VDAB en de entiteit binnen de Vlaamse overheid die instaat voor personen 
met een handicap (in de praktijk is dit het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap, d.i. het huidige VFSIPH) met betrekking tot de erkenning en monitoring van 
de (bij de VDAB) ingeschreven (en door het VFSIPH) erkende personen met een 
handicap. In de memorie van toelichting wordt daarbij expliciet vermeld dat het reali-
seren van deze erkenning ook de samenwerking moet omvatten met de inbreng van 
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deskundigheid van bepaalde actoren (zoals de Centra voor Gespecialiseerde Voor-
lichting bij Beroepskeuze (CGVB’s)). De raad onderschrijft deze aanpak. 

 
De voorziene samenwerkingsovereenkomst houdt niet alleen in dat het VFSIPH er-
over waakt dat de VDAB steeds beschikt over de nodige gegevens over de erkende 
personen met een handicap, maar ook dat de VDAB ten allen tijde inzicht kan ver-
schaffen over de concrete dienstverlening die aan de erkende personen met een han-
dicap wordt geboden (tegemoetkomingen, trajectwerking, …). De raad stelt voor om in 
het decreet op te nemen dat in het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen 
beide agentschappen hierover een jaarlijks evaluatierapport moet worden opgesteld, 
dat ook wordt overgemaakt aan de commissie diversiteit binnen de SERV. Dit vereist 
wel dat de groep van personen met een handicap steeds moeten kunnen afgebakend 
worden binnen de bredere doelgroep van de arbeidsgehandicapten. 

 
2. Aan de VDAB worden bijzondere taken toegekend die betrekking hebben op de inte-

gratie van personen met een handicap – in het bijzonder op het vlak van tewerkstel-
ling. Dit behoort tot op heden tot de taakstelling van het VFSIPH. De raad acht de 
overheveling van opdrachten inzake het tewerkstellingsbeleid naar gehandicapten 
positief, zij het dat dit dient te gebeuren onder een aantal voorwaarden: 

- de erkenning van het categoriaal initiatief; 
- een meer inclusief beleid vanuit de VDAB; 
- een meer strikte naleving van het decreet op de evenredige participatie op de 

arbeidsmarkt, met inbegrip van de bepalingen inzake de redelijke aanpassing 
van de arbeidsmarktvoorzieningen aan de doelgroep van personen met een 
handicap. 

 
In het ontwerp van VDAB-decreet betreffen de bijzondere taken voor personen met 
een handicap meer bepaald: 

- het toekennen van tegemoetkomingen ter ondersteuning van de inschakeling 
op de arbeidsmarkt van de ingeschreven erkende personen met een handi-
cap; 

- het verzorgen van de trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering, de beroeps-
opleiding en het verlenen van toegang tot de gesubsidieerde tewerkstelling in 
de beschutte werkplaatsen; 

- het erkennen van organisaties die instaan voor het verzorgen van de traject-
begeleiding, de beroepsoriëntering en de beroepsopleiding. 

 
De trajectbegeleiding, de beroepsoriëntering en de beroepsopleiding voor personen 
met een handicap worden momenteel verricht door de arbeidstrajectbegeleidingsdien-
sten (ATB-diensten), de Centra voor BeroepsOpleiding of omscholing voor personen 
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met een handicap (CBO’s) en de Centra voor Gespecialiseerde Voorlichting bij Be-
roepskeuze (CGVB’s).  
De samenwerkingsverbanden tussen ATB-CBO-CGVB vormen - samen met de be-
schutte werkplaatsen - de ATB-netwerken.  

  
De memorie van toelichting verwijst terecht naar de kwalitatieve aanpak en de over-
tuigende resultaten van de ATB-diensten als samenwerkingsverbanden met rechts-
persoonlijkheid. De memorie van toelichting stelt zelfs dat het onvergeeflijk zou zijn – 
en zeker niet zou getuigen van beter bestuurlijk beleid – dat deze inspanningen teloor 
zouden gaan wanneer deze specifieke doelgroep - door een verkeerd begrepen main-
streaming – opgaat in het grote geheel van kandidaten voor een beroepsopleiding en 
plaatsing op de arbeidsmarkt.  

 
Dit veronderstelt volgens de raad dat er transparantie gegeven wordt over de toekom-
stige positie en rol van deze organisaties met rechtpersoonlijkheid in het kader van de 
overdracht van taken van het VFSIPH naar de VDAB. Het kan immers niet de bedoe-
ling zijn dat BBB leidt tot rechtsonzekerheid. 

 
De raad stelt vast dat de erkenning van de betreffende organisaties (ATB-CBO-
CGVB) een taak van de VDAB wordt.  
Op grond van het parallellisme met de VDAB-trajectwerking stelt de memorie van toe-
lichting bovendien dat de betoelaging van deze organisaties zal worden overgedragen 
van het VFSIPH naar de VDAB. De raad vraagt dat de betoelaging dan ook expliciet 
in de tekst van het decreet zelf wordt opgenomen. De wens en de noodzaak om de 
inspanningen ten aanzien van deze doelgroep te continueren, betekenen dat hiervoor 
de nodige middelen voorzien moeten worden. 
In de memorie van toelichting zou dan meer concreet verduidelijkt moeten worden 
hoe de erkenning en betoelaging door de VDAB geregeld zal worden. De raad stelt 
voor om de huidige erkennings- en betoelagingsregeling die door het VFSIPH wordt 
gehanteerd, eveneens toe te passen in de VDAB. 

 
De raad vraagt ook dat er in het decreet duidelijke afspraken opgenomen worden over 
de afstemming tussen de VDAB-trajectwerking en de activiteiten van de ATB-
diensten. De expertise en know-how van de diverse actoren is namelijk complemen-
tair en biedt perspectieven voor de uitbouw van een kwaliteitsvolle dienstverlening op 
maat van de doelgroep binnen het kader van de universele dienstverlening. 

 
3. De raad merkt op dat het vergunnen, erkennen, subsidiëren en controleren van de 

beschutte werkplaatsen en hun managementondersteuning onder de bevoegdheid zal 
komen van het - nog op te richten – Subsidie-agentschap (zie memorie van toelich-
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ting). De raad vraagt dat hierover zo snel mogelijk meer duidelijkheid wordt geboden, 
zodat een gepaste regeling kan worden getroffen voor de afstemming van de toelei-
dingsaanpak op de concrete criteria inzake vergunning, erkenning, subdiëring en con-
trole die in het kader van het decreet over het Subsidie-agentschap zullen worden af-
gebakend. Er moet meer bepaald gezorgd worden voor een evenwicht tussen de 
vraag naar en het aanbod van arbeidsplaatsen in de beschutte tewerkstelling. 

 
De raad stelt voor om hierover in het VDAB-decreet een samenwerkingsovereen-
komst met het Subsidie-agentschap te voorzien. Dit vereist dan wel dat de juridische 
vormgeving van het Subsidie-agentschap dit toelaat. De raad vraagt dat hiervoor een 
passende regeling getroffen wordt. 

 
4. Tot slot stelt de raad voor om een permanent comité binnen de VDAB op te richten 

dat instaat voor het overleg inzake de coördinatie van de dienstverlening van de di-
verse actoren t.a.v. de erkende personen met een handicap (en - ruimer -  de ar-
beidsgehandicapten). Hierbij dienen alle facetten van de dienstverlening aan bod te 
komen: het toekennen van tegemoetkomingen, de afstemming van de activiteiten in-
zake trajectwerking/beroepsoriëntering/beroepsopleiding en de toeleiding naar be-
schutte werkplaatsen. Ook de voorgestelde jaarlijkse rapportering in het kader van de 
samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en VFSIPH kan hier nader uitgewerkt 
worden. In de samenstelling en werking van dit permanent comité dient een gepaste 
procedure te worden voorzien voor de betrokkenheid van de relevante externe acto-
ren. Hier dient tevens aandacht besteed te worden aan de concrete identificatie van 
de doelgroep van de arbeidsgehandicapten en – in het bijzonder – van de personen 
met een handicap. 

 
5. De raad werd reeds eerder om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot 

oprichting van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap (VAPH), dat 
het huidige VFSIPH zou vervangen. Dat decreet herneemt niet de onderdelen van het 
VFSIPH-decreet die betrekking hebben op het werkgelegenheidsbeleid naar personen 
met een handicap, gezien de optie om dit over te hevelen naar de VDAB. De raad 
stelt echter vast dat diverse onderdelen van het VFSIPH-decreet die te maken heb-
ben met de integratie in het arbeidsproces niet werden overgenomen in het voorlig-
gende VDAB-decreet, o.m. de bepalingen inzake bedrijfsopleiding. Bovendien heft het 
voorontwerp van VAPH-decreet de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale re-
classering van de mindervaliden integraal op, ook wat de gewestmateries betreft, met 
uitzondering van art. 21. Binnen het korte tijdsbestek is het voor de raad onmogelijk 
na te gaan of dit alles geen onbedoelde consequenties heeft. In ieder geval moet 
vermeden worden dat binnenkort de decretale of wettelijke basis ontbreekt voor acties 
naar personen met een handicap, die nu wel mogelijk zijn. 
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Zo acht de raad het aangewezen dat het geheel van geschillen m.b.t. de begeleiding, 
opleiding en tewerkstelling van personen met een handicap, kunnen worden voorge-
legd aan de arbeidsrechtbank. Dit wordt nu geregeld door de artikelen 26 en 27 van 
de Wet van 16 april 1963. Het voorontwerp van VAPH-decreet heft deze bepalingen 
op zonder dat dit wordt hersteld in het VDAB-decreet. Vlaanderen kan dit trouwens 
regelen vanuit zijn impliciete bevoegdheden (cf. recente adviezen Raad van State).     
Deze bemerking is echter relevant voor het geheel van geschillen m.b.t. de toepas-
sing van het VDAB-decreet, in de mate dat het gaat om werkzoekenden, cursisten en 
werknemers. 

 
 
6.  Nadere bespreking 

In dit deel gaat de raad meer in detail in op het voorliggende ontwerp van decreet. In een eer-
ste punt worden enkele algemene opmerkingen bij de artikels gegeven. Het tweede punt gaat 
in op de artikelsgewijze bespreking. 
 

6 . 1 .  V o o ra f g aa n d e l i j k e  o p m e r k i n g en  

6 . 1 . 1  B e t r o k k e n h e i d  p e r s o n e e l   

In zijn advies van 26 april 2002 over het kaderdecreet bestuurlijk beleid stelde de SERV dat 
een ander element om de operationalisering van het hervormingsproces te beoordelen bestaat 
in de mate waarin het oprichtingsdecreet van een EVA een aantal bepalingen opneemt over 
de structurele betrokkenheid van het personeel bij de totstandkoming van het beheerscontract 
en het functioneren van het auditcomité. Aangezien deze bepalingen niet zijn opgenomen in 
het kaderdecreet dient het oprichtingsdecreet hiervoor een goede regeling te voorzien. 
 
Wat het beheerscontract betreft vraagt de raad om in het oprichtingsdecreet een structurele 
betrokkenheid van het personeel te voorzien bij de totstandkoming van het beheerscontract en 
de evaluatie van de uitvoering ervan. Structurele betrokkenheid betekent in dit geval volgens 
de raad dat op regelmatige basis informatie wordt gegeven en dat overleg wordt gehouden  
over de opmaak en de uitvoering van het beheerscontract. Zoals in het advies van de SERV 
over het kaderdecreet bestuurlijk beleid van 15 mei 2002 reeds is opgenomen, kan hiervoor 
verwezen worden naar de waarborgen die terzake werden voorzien in de wetgeving op de 
economische overheidsbedrijven inzake de totstandkoming en uitvoering van de beheerscon-
tracten. 
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6 . 1 . 2  D e c r e t a l e  v e r a n k e r i n g  v a n  h e t  a u d i t c o m i t é  

De grotere verantwoordelijkheid die aan de bestuurders van de EVA verleend wordt, dient 
gepaard te gaan met voldoende waarborgen voor de bestuurders. Meer concreet dient een 
EVA zoals “VDAB” te beschikken over een auditcomité dat rechtstreeks werkt voor de raad 
van bestuur. Dit is sinds enkele jaren reeds voorzien binnen de VDAB, maar vooralsnog zon-
der decretale verankering waardoor ook de afstemming met de Interne Auditdienst van het 
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap niet behoorlijk onderbouwd is. Vermits de bestuur-
ders in de toekomst bestuursrechterlijke aansprakelijkheid krijgen, moeten zij ook de nodige 
instrumenten krijgen om zich in te dekken tegen deze aansprakelijkheid. Het ontwerp van 
decreet dient in deze zin aangevuld te worden. 
 
6 . 1 . 3  R a a d  v a n  b e s t u u r  

De artikelen 7 en 8 regelen de samenstelling van de raad van bestuur van de VDAB. 
Het is voor de raad onduidelijk wat het statuut van de voorzitter in de raad van bestuur zal zijn. 
Vervult deze persoon zijn/haar functie als onafhankelijke of als vertegenwoordiger van de 
regering? 
 
In het kaderdecreet bestuurlijk beleid werd als principe, wat betreft de extern verzelfstandigde 
agentschappen, gehanteerd dat de Vlaamse regering terugtreedt uit deze besluitvorming. De 
mogelijkheid werd ingevoerd dat de raad van bestuur zelf onafhankelijke bestuurders coöp-
teert, doch cruciaal hierbij is de relevante expertise van deze personen en hun onafhankelijk-
heid t.o.v. het dagelijks bestuur, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest en andere 
participanten in het agentschap.  
Volgens de raad kan de rol van voorzitter van de raad van bestuur slechts in volle onafhanke-
lijkheid uitgeoefend worden indien aan deze functie geen stemrecht verbonden is. In een raad 
van bestuur met feitelijk twee partijen is het niet aangeraden de onafhankelijk geachte voorzit-
ter de mogelijkheid te geven om de slinger naar één van beide kanten te doen overhellen. 
Vandaar is het niet wenselijk dat de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder kunnen beschik-
ken over stemrecht. 
 
Een tweede bedenking bij dit artikel handelt over het gelijk stemrecht. Dit brengt de kwestie 
naar voren van het herstel van de pariteit bij afwezigheid van een of meerdere leden. Zo be-
paalde het oude VDAB-decreet de “regelen […] in verband met het herstel van de pariteit wan-
neer de leden, die respectievelijk de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordi-
gen, bij de stemming niet in gelijk aantal aanwezig zijn. In dit geval [zou] het jongste lid of 
[zouden] de jongste leden van de boventallige partij zich onthouden.” Dit dient geregeld te 
worden in het decreet. 
 



Advies over het ontwerp van decreet tot oprichting van de VDAB 

19 

 

6 . 1 . 4  B e v o e g d h e i d  a r b e i d s r e c h t b a n k e n  

Hoger vermelde de raad reeds het probleem van de opheffing van de bevoegdheid van de 
arbeidsgerechten voor de geschillen tussen VDAB en personen met een handicap. In zijn 
advies bij het voorstel van decreet houdende het Handvest van de Werkzoekende onder-
steunde de raad eerder het voorstel om de arbeidsgerechten bevoegd te maken voor het ge-
heel van geschillen tussen arbeidsmarktvoorzieningen en werkzoekenden. In het VDAB-
decreet gaat het echter ook over werknemers, werkgevers, cursisten, enz… De raad pleit er 
uitdrukkelijk voor in te schrijven dat de arbeidsrechtbanken bevoegd worden voor het geheel 
van geschillen tussen VDAB en zijn klanten. Daarbij dient ook te worden voorzien in bijzonde-
re bepalingen, onder meer wat betreft de toegang van de werknemersorganisaties en wat 
betreft eenvoudige en goedkope gerechtelijke procedures. 
 
6 . 1 . 5  H a n d h a v i n g  e n  t o e z i c h t  

Voor wat betreft de concrete naleving van het decreet en het globale sociale toezicht zou de 
Vlaamse inspectie werkgelegenheid bevoegd moeten zijn, cf. vroegere adviezen van de SERV 
over de inspectie werkgelegenheid. Hierin stelde de SERV dat het voorstander is om te komen 
tot een actualisering en vooral ook coördinatie te komen van uiteenlopende bepalingen (in 
diverse decreten en besluiten) inzake begeleiding, toezicht en controle betreffende sociale 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid behoren van de Vlaamse overheid. Tevens vroeg de 
SERV dat verduidelijkt zou worden wat de bevoegdheden van de Afdeling Inspectie zijn wat 
betreft de reglementeringen inzake werkgelegenheid die raken aan het economische beleid. 
 
6 . 1 . 6  C h a r t e r  v a n  d e  W e r k z o e k e n d e  

Het voorliggend ontwerp van decreet heeft belangrijke implicaties voor het statuut van de 
werkzoekende. Het decreet stelt dat dit dient geregeld te worden in de trajectovereenkomst 
tussen werkzoekende en VDAB (art. 2, 9°). Volgens de raad is dit niet voldoende en is het 
belangrijk dat gerefereerd wordt naar het bestaande Charter van de Werkzoekende van 31 
maart 1993. De rechten en plichten die in dit Charter opgenomen zijn, dienen integraal deel uit 
te maken van het statuut van de werkzoekende. 
In het Vlaams Parlement ligt momenteel het Handvest van de Werkzoekende ter bespreking, 
dat indien goedgekeurd, het Charter zal vervangen. Het decreet dient dan ook te verwijzen 
naar het Charter (en het Handvest in de toekomst) als de minimale basis voor het statuut van 
de werkzoekende. 
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6 . 1 . 7  I n w e r k i n g s d e c r e e t  

De VDAB ontvangt eveneens een aantal opdrachten rechtstreeks uit het decreet betreffende 
het inwerkingsbeleid van 4 juni 2003. Zo zal de VDAB instaan voor het recht op een bijzondere 
opleiding en begeleiding van nieuwkomers en oudkomers. Zij zal dit realiseren middels inwer-
kingstrajecten die bepaald worden op grond van een screening en die minstens bestaan uit 
een loopbaanoriëntatie en trajectplan. 
 
In zijn advies bij het voorontwerp van inwerkingsdecreet (11 december 2002) heeft de raad 
gesteld dat het aangewezen is in een decretale basis te voorzien voor de inwerkingstrajecten 
via het VDAB-decreet zelf. Van deze operatie dient nu gebruik te worden gemaakt om inder-
daad tot een integratie van beide decreten te komen. Het volstaat in het VDAB-decreet de 
VDAB expliciet bevoegd te maken voor inwerkingstrajecten naar nieuw- en oudkomers en dit 
voldoende afgestemd op het inburgeringsdecreet. 
 
6 . 1 . 8  P r o d u c t o n t w i k k e l i n g -  e n  i n n o v a t i e  

In het decreet dient rekening gehouden te worden met de productontwikkeling- en innovatie 
vanuit de diverse betrokken actoren. Zoals het decreet momenteel opgevat is, is het de taak 
van de VDAB om in te staan voor de productontwikkeling- en innovatie (art. 5, §1, 1°, l)). Vol-
gens de raad maakt dit echter geen exclusieve taak uit van de VDAB. Er zijn op het terrein 
heel wat andere actoren actief op dit vlak. De raad vraagt dan ook dat dit geconcretiseerd 
wordt via samenwerkingsakkoorden met o.a. de verschillende actoren actief op het gebied van 
begeleiding van personen met een handicap, de sectoren, de derden actief in de lokale werk-
winkels,enz. 
 
6 . 1 . 9  S u b r e g i o n a l e  a a n s t u r i n g  

In zijn vroegere standpunten en adviezen m.b.t. de omschakeling van STC’s naar RESOC’s en 
SERR’s, heeft de raad sterk gepleit voor het behoud van de band tussen VDAB en RE-
SOC’s/SERR’s.  
De bevoegdheden van de RESOC’s en de SERR’s naar de VDAB moeten decretaal worden 
verankerd of minstens moet een decretale basis worden voorzien om dit in de uitvoeringsbe-
sluiten verder uit te lijnen, in overleg met de sociale partners. 
 
6 . 1 . 1 0  A d v i e s f u n c t i e  s o c i a l e  p a r t n e r s  b i j  d e  u i t v o e r i n g  

De raad pleit ervoor dat wordt verduidelijkt welke uitvoeringsbesluiten van strategische aard 
zijn en bijgevolg voor advies moeten worden voorgelegd aan de SERV (cf. kaderdecreet stra-
tegische adviesraden). 
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Wat de andere uitvoeringsbesluiten betreft, vraagt de raad uitdrukkelijk dat de huidige advies-
bevoegdheden van het Beheerscomité van de VDAB, zoals geregeld door art. 15 en 16 van 
het huidige VDAB-decreet, worden overgenomen in het nieuwe decreet.     
Deze adviesbevoegheid moet zich uitstrekken tot alle regelgeving inzake materies met de 
toepassing waarvan de VDAB is belast (cf. art. 16 huidig VDAB-decreet). 
 
 

6 . 2 .  A r t i k e l s g e w i j z e  b e s p r e k i n g  

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 2, 3°: 
Dit artikel geeft een definitie van een private arbeidsmarktactor. De raad stelt dat deze para-
graaf niet volledig is. Zo worden hier enkel personen en entiteiten die zich richten op arbeids-
bemiddeling als private arbeidsmarktactor aangemerkt. Ook opleidingsverstrekkers kunnen 
echter als private arbeidsmarktactor optreden. Ten tweede merkt de raad op dat er ook private 
arbeidsmartkactoren bestaan die niet tegen betaling werken. Art. 3, §2 van het decreet bepaalt 
dat het in beginsel niet van toepassing is op de bureaus voor kosteloze arbeidsbemiddeling. 
Er mag geen twijfel over bestaan dat ook deze in aanmerking kunnen komen als private ar-
beidsmarktactor. 
Bovendien is er enige onduidelijkheid over de plaats van de T-groep, ook in relatie tot het 
decreet private arbeidsbemiddeling. De vraag is of T-groep ook kan beschouwd worden als 
een private arbeidsmarktactor. De paragraaf dient aan deze drie opmerkingen aangepast te 
worden. 
 
Artikel 2, 4°:   
De paragraaf stelt dat de universele dienstverlening uitgemaakt wordt door een aantal dien-
sten en voorzieningen die de rechtstreekse arbeidsbemiddeling (of een meer intensieve indivi-
duele trajectbepaling) voorafgaan. Volgens de raad maakt de rechtstreekse arbeidsbemidde-
ling zelf echter ook deel uit van de universele dienstverlening. Overigens is Vlaanderen er – 
krachtens de IAO-verdragen – toe gehouden te voorzien in een publiek, kosteloos bemidde-
lingsaanbod. Nu wordt de indruk gewekt dat het principe van kosteloze bemiddeling niet tot de 
universele dienstverlening mag worden gerekend. 
 
Hetzelfde probleem doet zich voor wat betreft de intensieve individuele trajectbegeleiding.    
Enerzijds moet ook deze kosteloos zijn. Anderzijds heeft de raad in zijn advies bij het voorstel 
van decreet houdende het Handvest van de Werkzoekende reeds gepleit voor een aanbod van 
begeleiding aan elke werkzoekende. Dit moet met andere woorden ook tot de universele 
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dienstverlening kunnen gerekend worden waarop de werkzoekende kosteloos moet beroep 
kunnen doen. 
 
Ook dient de doorstroming naar opleiding waar geen arbeidsbemiddeling en geen intensieve 
begeleiding mee gepaard gaat, deel uit te maken van de universele dienstverlening. De tekst 
geeft nu de indruk dat de universele dienstverlening wordt beperkt tot basisdiensten en voor-
zieningen die leiden tot arbeidsbemiddeling en -begeleiding. 
 
De raad stelt daarom voor het artikel te herformuleren: 
“universele dienstverlening: het geheel van basisdiensten en voorzieningen inzake werk en 
opleiding, met inbegrip van het verzorgen van de trajectbegeleiding en de rechtstreeks ar-
beidsbemiddeling en die, gratis door de VDAB worden gewaarborgd. De Vlaamse regering 
bepaalt de nadere inhoud van de universele dienstverlening, na advies van de SERV.” 
 
Artikel 2, 5°:  
Er wordt in dit artikel zeer beknopt vermeld wat de inhoud is van de geïntegreerde dienstver-
lening. De dienstverlening van de ATB-diensten wordt daarbij niet vermeld. Om elke verwar-
ring terzake te vermijden is het wenselijk deze expliciet op te nemen als partner in het decreet. 
Voor de raad is het eveneens belangrijk dat het aanbod van arbeidsbemiddeling via de werk-
winkels deel uitmaakt van de geïntegreerde dienstverlening. 
 
Wat betreft de geïntegreerde dienstverlening is nergens meer sprake van de regiefunctie van 
de VDAB, ook niet in de memorie van toelichting. In artikel 5 is enkel sprake van het ‘facilite-
ren’. Dit dreigt de huidige onduidelijkheid in de werkwinkels alleen maar te versterken. Welke 
de taken en de rollen op het lokale niveau van de verschillende partners zijn, ontbreekt in de 
paragraaf. Er dient duidelijk te worden gemaakt welke taken er zijn, wie welke taken op zich 
neemt, wie exclusieve bevoegdheden heeft, welke taken een gemeenschappelijke verant-
woordelijkheid zijn en in het bijzonder ook wie de regie heeft. 
 
De raad vraagt zich ook af of universele diensten die via een call center aangeboden worden, 
onder deze paragraaf vallen. 
 
Artikel 2, 8°:  
Dit artikel definieert de term ‘traject’. Volgens de raad kan de omschrijving van een decretaal 
begrip bezwaarlijk aan de “ervaring van de werkzoekende” worden overgelaten. Deze frase-
ring kan dan ook best geschrapt worden uit deze paragraaf. 
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Artikel 2, 9°:  
Volgens deze paragraaf wordt het statuut van de werkzoekende bepaald in de trajectovereen-
komst. De raad stelt dat deze paragaaf dient aangevuld te worden met een verwijzing naar het 
Charter van de Werkzoekende (en het nog te stemmen Handvest van de Werkzoekende). 
 
Artikel 2, 10°:  
Hier wordt een omschrijving gegeven van ingeschreven erkende personen met een handicap. 
Deze paragraaf dient aangevuld te worden met een definitie van arbeidsgehandicapten. Er-
kende personen met een handicap vormen een te enge omschrijving van personen met een 
handicap die problemen ondervinden met hun integratie op de arbeidsmarkt. 
 
Als definitie voor arbeidsgehandicapten verwijst de raad naar de Platformtekst Personen met 
een handicap van 2 december 2003. 
“Mensen met een aantasting van hun mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke moge-
lijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden van een arbeidsplaats en op 
vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate beperkt is.” 
Hieraan kan worden toegevoegd dat deze categorie ook de ingeschreven erkende personen 
met een handicap omvat. 
 
Artikel 2:  
Dit artikel dient volgens de raad nog verder aangevuld te worden met definities van loopbaan-
begeleiding, werkervaring, beroepsopleiding, RESOC/SERR, STC,… 
 
HOOFDSTUK III. MISSIE, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN 
 
Artikel 3: 
Specifiek wat betreft de competentie-ontwikkeling pleit de raad ervoor dat, in het kader van de 
uitbouw van de competentiecentra, ook de samenwerking met het onderwijs en in het bijzon-
der het technisch en beroepsonderwijs wordt verstevigd. Daarom wordt in het takenpakket 
inzake competentieontwikkeling best ook uitdrukkelijk toegevoegd dat de VDAB ook kan bij-
dragen aan de technische opleiding van jongeren (en volwassenen) vanuit het onderwijs, in 
het bijzonder ook door (tegen betaling) infrastructuur ter beschikking te stellen of via andere 
samenwerkingsrelaties. 
 
Artikel 4:  
Dit artikel, dat de missie van de VDAB omschrijft, dient uitgebreid te worden naar het aanbie-
den van werkervaring (cf. eerdere opmerkingen). 
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Artikel 5, § 1, 1°: 
In dit artikel worden de algemene en structurele taken van de VDAB omschreven. De raad 
vraagt zich hierbij af of de titel van dit punt impliceert dat andere taken niet structureel zouden 
zijn. Een consequentie die de raad niet wenselijk acht. 
De raad vraagt ook dat de taken die voortvloeien uit het inwerkingsdecreet opgenomen wor-
den (cf. supra). 
Ten derde vraagt de raad dat het takenpakket aangevuld wordt met het naar de werkgevers 
toe bevorderen van èn de aanwerving èn de het behoud van tewerkstelling. 
 
Artikel 5, § 1, 1°, c):  
Volgens de raad bestaat de taak van de VDAB in meer dan het enkel faciliteren van de geïn-
tegreerde dienstverlening. De VDAB heeft namelijk ook een regierol op te nemen inzake de 
geïntegreerde dienstverlening (cf. opmerking bij art. 2, 5°).  
 
Artikel 5,  § 1, 1°, d):  
De raad vraagt dat dit artikel als volgt geherformuleerd wordt: 
“het verzorgen van de trajectbegeleiding van werkzoekenden, door, onder meer, de bevorde-
ring, de organisatie en het verstrekken van begeleiding van werkzoekenden in functie van het 
zoeken naar een geschikte job, hetzij in eigen beheer, hetzij in samenwerking met organisa-
ties die rechtspersoonlijkheid bezitten en tot hetzelfde doel worden erkend en waarmee VDAB 
een samenwerkingsovereenkomst afsluit, hetzij in samenwerking met de representatieve 
werknemers- en werkgeversorganisaties;” 
 
Artikel 5, § 1, 1°, e):  
Het combineren bij één instelling van bevoegdheden inzake opleiding en loopbaanbegeleiding 
houdt als risico in dat er een selectieve oriëntering gebeurt richting de eigen opleidingen.     
Hiervoor worden best decretaal garanties ingebouwd. Daarbij kan nuttig gebruik worden ge-
maakt van de standaarden die zijn voorzien in de internationale ISO 17024-norm, zij het speci-
fiek gericht op certificatie van personen, maar even nuttig voor loopbaanbegeleiding: “the cer-
tification body shall not offer or provide training, or aid others in preparation of such services, 
unless it demonstrates how training is indepedent of the evaluation and certification of persons 
to ensure that confidentiality and impartiality are not compromised.” Deze kwestie van onpar-
tijdigheid is trouwens een van de centrale elementen van het huidige ontwerp van Europese 
principes voor de validering van non-formeel en informeel leren. 
 
Artikel 5, § 1, 1°, f):  
Dit artikel stelt dat de VDAB bevoegd is voor de erkenning van bureaus voor kosteloze ar-
beidsbemiddeling. Volgens de raad kan de rol van de VDAB beperkt worden tot het gestructu-
reerd gesubsidieerd aanbod van private arbeidsbemiddeling en de partners in trajectbegelei-
ding waarmee een samenwerkingsovereenkomst werd afgesloten. Het overige aanbod van 
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private arbeidsbemiddeling dient onder toepassing te komen van de erkenningsregeling voor 
private arbeidsbemiddeling. Dit kan met een eenvoudige wijzigingsbepaling aan het decreet op 
de private arbeidsbemiddeling van 13 april 1999. 
 
Artikel 5, § 1, 1°, h):  
De raad acht het positief dat de VDAB werk maakt van kennisinzameling en –verspreiding 
inzake de arbeidsmarkt en zijn werking. Het dient dan wel uitgeklaard te worden wat de relatie 
is met het VIONA-onderzoeksprogramma en het Steunpunt WAV. 
 
Artikel 5, § 1, 1°, i): 
Conform de opmerkingen van de raad in punt 5 (Personen met een handicap) dient dit artikel 
geherformuleerd te worden: 
“het stimuleren van duurzame partnerschappen ter bevordering van de dienstverlening inzake 
de kwalitatieve inschakeling op de arbeidsmarkt en de onderlinge afstemming ervan;” 
 
Artikel 5, § 1, 1°, k):  
Deze bepaling roept de vraag op naar afstemming met het ESF-agentschap, dat vandaag de 
bevoegdheid heeft inzake coördinatie van Europese projecten. Hiervoor moet op termijn een 
structurele oplossing worden gevonden, met nu reeds een decretale basis daarvoor. 
 
Artikel 5, § 1, 1°, l):  
Zoals bij de voorafgaandelijke opmerkingen reeds aangehaald, stelt de raad dat ook andere 
actoren een rol kunnen vervullen op het vlak van productontwikkeling -en innovatie, en dit 
middels een samenwerkingsakkoord. 
 
De raad vraagt dat aan dit artikel wordt toegevoegd: 
“… via samenwerkingsovereenkomsten met andere organisaties die rechtspersoonlijkheid 
bezitten en met werknemers- en/of werkgeversorganisaties en die beschikken over specifieke 
kennis, in het bijzonder met betrekking tot specifieke doelgroepen.” 
 
In de memorie van toelichting kan dan aangevuld worden dat hiermee o.a. ATB, CBO en 
CGVB bedoeld worden. 
 
Artikel 5, § 1, 2°, b):   
Zoals eerder gesteld door de raad bij de bespreking van artikel 5 dient ook het tewerkstel-
lingsbehoud een taak van de VDAB in te houden op het vlak van arbeidsbemiddeling. Dit geldt 
in het bijzonder voor de tegemoetkomingen voor personen met een handicap, gericht op een 
permanente tussenkomst in het rendementsdeficit. 
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Artikel 5, § 1, 2°, c):  
Dit punt overlapt met art. 5, §1, 1°, d). In beide artikels is sprake van het organiseren van 
begeleiding. De raad vraagt dat beide artikels samengevoegd worden en ofwel onder art. 5, 
§1, 2°, c) geplaatst wordt ofwel onder art. 5, §1, 1°, d). 
 
Artikel 5, § 1, 3°:  
Conform de eerdere bemerking van de raad bij de bespreking van artikel 4 dienen de taken op 
het vlak van de competentie-ontwikkeling niet alleen te gebeuren met het oog op de levens-
lange en duurzame inschakeling op de arbeidsmarkt, maar ook met het oog op het aanbieden 
van werkervaring.  
 
Artikel 5, § 1, 3°, a):  
De raad stelt zich de vraag wat precies bedoeld wordt met “nieuw aangepaste competenties”. 
 
Artikel 5, § 1, 3°, c):  
Dit punt handelt over de tegemoetkomingen inzake opleiding met het oog op de inschakeling 
op de arbeidsmarkt, en dient volgens de raad aangevuld te worden met “begeleidingscheques” 
als bijzondere vorm van tegemoetkoming. Het besluit van 18 juli 2003 regelt immers enerzijds 
de opleidingscheques, en anderzijds de begeleidingscheques. 
 
Artikel 5, § 1, 5°:  
Onder dit punt worden de taken van de VDAB inzake de integratie van personen met een han-
dicap omschreven. Zoals de omschrijving in artikel 2, 10° geformuleerd is, kan echter de in-
druk bestaan dat de VDAB geen taken te vervullen heeft wat betreft de arbeidsmarktintegratie 
van arbeidsgehandicapten. Dit zal niet zo bedoeld zijn, waardoor het aangewezen is dit aan te 
passen. Ook vervult de VDAB een rol inzake de toegang tot de sociale werkplaatsen en de 
arbeidszorg. Deze taken dienen decretaal verankerd te worden. 
 
Met betrekking tot de taak van de VDAB om tevens de toegang te verlenen tot de gesubsidi-
eerde tewerkstelling in de beschutte werkplaatsen, stelt de raad dat meer transparantie ge-
wenst is in het ontwerp van VDAB-decreet (en/of de memorie van toelichting). Er dient met 
name geëxpliciteerd te worden hoe deze toeleiding in de praktijk zal gebeuren, rekening hou-
dend met de bestaande netwerkvorming van ATB-diensten en beschutte werkplaatsen. Dit kan 
eventueel gebeuren door van de toegang tot beschutte werkplaatsen een apart punt te maken 
onder art. 5, § 1, 5°.  
 
Artikel 5, § 1, 5°, b):  
De raad vraagt dat toegevoegd wordt dat een samenwerkingsakkoord met de ATB-diensten 
(als samenwerkingsverband met CBO’s en CGVB’s) wordt afgesloten inzake trajectbegelei-
ding, beroepsoriëntering en beroepsopleiding voor personen met een handicap. In de memorie 
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van toelichting zou aangevuld kunnen worden dat het hier een ‘kader- of raamakkoord’ betreft 
dat krijtlijnen uittekent voor de afstemming tussen de VDAB-trajectwerking en de hele ATB-
werking in Vlaanderen (met eventuele ruimte tot nadere invulling van bepaalde richtlijnen op 
lokaal/subregionaal niveau). 
 
Artikel 5, § 1, 6°:   
Daar in dit artikel de taken inzake het statuut van de werkzoekende opgenomen zijn, verwijst 
de raad naar de voorafgaandelijke opmerkingen. Zoals daar gesteld dient er een verwijzing te 
zijn naar het Charter (Handvest) van de Werkzoekende. Ook dient de term ‘partijen’ beter 
ingevuld te worden. Bij stages met een formele opleiding (of werkervaring) of bij IBO is de 
werkgever immers een derde partij. Ook bij samenwerking met derden is er een derde partij. 
De raad vraagt dat er ook een decretale basis komt voor de regeling van de rechten en ver-
plichtingen bij driehoekscontracten.  
 
Artikel 5, § 4:  
Wat betreft het eerste lid dient duidelijk gemaakt te worden dat met kosteloos bedoeld wordt 
dat geen enkele vorm van vergoeding gevraagd kan worden, noch administratieve tussenkom-
sten, noch dossierbeheerskosten,... Overigens verduidelijkt deze paragraaf volgens de raad 
onvoldoende welke activiteiten de VDAB kosteloos dient aan te bieden. Daarom vraagt de 
raad dat betreffende paragraaf als volgt wordt herschreven. De taken die vermeld zijn in art. 5, 
§1, 1° en 2° dienen steeds kosteloos te worden uitgeoefend. Taken die vermeld zijn in art. 5, 
§1, 3° kunnen tegen betaling uitgeoefend worden, in de mate dat dit beperkt wordt tot werkge-
vers en werknemers en onder de voorwaarden bepaald door de raad van bestuur. In het twee-
de lid dient de ‘werkzoekende’ geschrapt te worden. Er kan nooit een vergoeding gevraagd 
worden aan werkzoekenden. 
Het derde lid stelt dat taken inzake universele dienstenverlening steeds kosteloos dienen te 
worden aangeboden. Volgens de raad dient dit dan eveneens te gelden voor de arbeidsbe-
middeling die (tot op zekere hoogte) ook onderdeel uitmaakt van de universele dienstverle-
ning. Het IAO-Verdrag 88 stelt immers dat Vlaanderen dient te voorzien in een publiek, koste-
loos bemiddelingsaanbod (zoals ook eerder gesteld bij art. 2, 4°. Hieruit volgt dan ook dat de 
kosteloze arbeidsbemiddeling tot de universele dienstverlening kan worden gerekend. 
 
Artikel 6, § 2, 2°:  
Volgens de raad dienen er twee toevoegingen te gebeuren bij dit punt dat een opsomming 
geeft van instellingen en personen met wie de VDAB een samenwerkingsovereenkomst kan 
sluiten. Ten eerste vraagt de raad dat een ruime definitie van arbeidsmarktactoren opgenomen 
wordt, zoals ook gesteld bij de bespreking van art. 2. Ten tweede vraagt de raad dat geen 
belemmering bestaat voor een samenwerking met de sociale partners. Dit kan best verzekerd 
worden door ook de sociale partners expliciet te vermelden als mogelijke partners. De moge-
lijkheid voor samenwerking met sectoren dient eveneens open gelaten te worden. 
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Inzake de samenwerking met lokale overheden wordt best expliciet gesteld dat het hier ook 
gaat over samenwerking met OCMW’s. 
De raad merkt ook op dat de term “middelbare scholen” achterhaald lijkt. 
Tot slot  stelt zich de vraag waarom ook niet expliciet wordt voorzien in een samenwerking met 
de instellingen die ressorteren onder de regelgeving op het volwassenenonderwijs (inclusief 
basiseducatie en BIS). 
 
HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN WERKING 
 
Artikel 11:  
De procedure van ontslag van leden van de raad van bestuur is te omslachtig. Vanuit het prin-
cipe van onafhankelijkheid is het verwonderlijk en onlogisch dat hierover overleg dient ge-
pleegd te worden met de Vlaamse regering. Dit is hier dan ook niet op zijn plaats. 
 
Artikel 12:  
In het eerste lid van dit artikel wordt gesteld dat de raad van bestuur functioneert volgens de 
“regels die gelden voor beraadslagende organen”. Het is de raad niet duidelijk welke deze 
regels zijn. Het betreffende lid moet daarom beter omschreven worden. 
 
Artikel 12, § 2, 4°:  
Het is de raad niet duidelijk waarom de bevoegdheid van de raad van bestuur wat betreft het 
bepalen van de regels voor samenwerkingsovereenkomsten, beperkt wordt tot de overeen-
komsten met private arbeidsmarktactoren. Het is dan ook beter dat de raad van bestuur be-
voegd wordt voor het bepalen van de regels op grond waarvan VDAB samenwerkingsovereen-
komsten kan sluiten met instellingen en personen zoals vermeld in artikel 6, 2°. 
 
Artikel 12, § 2, 5°:  
De raad van bestuur van de VDAB krijgt de bevoegdheid om te participeren in andere privaat- 
of publiekrechterlijke rechtspersonen. De raad van bestuur moet echter ook de mogelijkheid 
hebben om de voorwaarden van dergelijke samenwerking te bepalen. Deze mogelijkheid is 
niet voorzien in het ontwerp van decreet. Dit is een bevoegdheid die zij volgens de raad niet 
uit handen mag geven. De raad stelt voor artikel 12 §2, 5° in die zin aan te vullen.  
 
Artikel 13: 
Dit artikel dat handelt over de installatie van bijzondere commissies of comités is volgens de 
raad overbodig. Dit behoort sowieso tot de bevoegdheid van de raad van bestuur en kan gere-
geld worden in het huishoudelijk reglement. Een uitzondering kan worden gemaakt voor het 
bijzondere comité m.b.t. personen met een handicap (cf. supra). Ook dient decretaal in een 
regeling te worden voorzien voor het auditcomité onder de raad van bestuur (cf. supra). 
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Artikel 15: 
De bepaling, in dit artikel, van de taken die de gedelegeerd bestuurder vervult in het kader van 
het dagelijks bestuur van de VDAB, vormt voor de raad een te ruime delegatie van bevoegd-
heden vanuit de raad van bestuur. Zeker wat betreft het financieel beheer stellen zich hier 
vragen. Want wat immers met grote contracten en eventuele richtlijnen vanuit de raad van 
bestuur? 
Met het oog op de verzelfstandiging en het vermijden van politieke inmenging moet ook expli-
ciet worden voorzien dat, wanneer de politieke overheid, bijkomende opdrachten geeft aan de 
VDAB, al dan niet met extra middelen, deze opdrachten expliciet moeten worden aanvaard 
door de raad van bestuur, die vervolgens de oriëntaties bepaalt voor de uitvoering van die 
opdracht door het dagelijks beheer. 
 
Artikel 16, § 1, 1°:  
De raad stelt dat de precieze wijze van bijeenroepen niet dient vastgesteld te worden in een 
decreet. Dit maakt een bevoegdheid uit van de raad van bestuur, die dit dient vast te leggen in 
het huishoudelijk reglement. De raad stelt dan ook voor dit artikel te beperken tot: 
“de vaststelling van de regelen in verband met de bijeenroeping van de raad van bestuur;” 
 
Artikel 16, § 2:  
De raad vraagt zich af waarom een goedkeuring door de regering van het huishoudelijk regle-
ment nodig is. 
 
HOOFDSTUK V. BEHEERSOVEREENKOMST 
 
Artikel 17: 
Wat betreft het sluiten van de beheersovereenkomst verwijst de raad naar zijn eerdere opmer-
king dat een structurele betrokkenheid van het personeel dient voorzien te worden in het de-
creet bij het tot stand komen van de beheersovereenkomst, en bij de uitvoering en evaluatie 
ervan. 
 
HOOFDSTUK VI. DIVERSE BEPALINGEN INZAKE DE VERHOUDING VAN DE VDAB MET 
ANDERE PARTIJEN 
 
Artikel 18: 
Wat betreft dit artikel dat bepaalt dat een samenwerkingsovereenkomst kan gesloten worden 
met Syntra-Vlaanderen inzake de werking van de competentiecentra, verwijst de raad naar 
zijn concreet voorstel bij de algemene beschouwingen (Punt 3). 
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Artikel 20:  
Dit artikel bevat een aantal bepalingen omtrent de werkwinkels. De raad verwijst hier eerst en 
vooral naar de eerder geformuleerde opmerkingen. 
 
Het is wenselijk in §1 uitdrukkelijk te voorzien dat de redenen voor afwijking van het advies 
ook aan de raad van bestuur worden meegedeeld. 
 
De raad vraagt zich eveneens af waarom de Vlaamse regering de bevoegdheid krijgt om na-
dere regels te bepalen inzake de werking van de werkwinkels. 
 
De vraag stelt zich of het de bedoeling is dat er per zorggebied slechts één werkwinkel zal 
opgericht worden. 
 
In de LWW’s zouden de OCMW’s volwaardige partners moeten zijn, en een gemeenschappe-
lijk overleg houden over de diverse klanten. Dit vereist dat zij expliciet voorzien worden als 
ondertekenende partner.  
Wat betreft het Forum Lokaal Werkgelegenheidsbeleid stelt de raad vast dat het decreet ge-
heel in het midden laat welke de concrete opdrachten zijn van dit Forum, wat de samenstelling 
zal zijn, welke concrete bevoegdheden het krijgt en hoe de werking zal verlopen. Dit dient 
decretaal beter te worden verankerd of minstens geregeld te worden via een uitvoeringsbe-
sluit, na advies van de SERV. 
Daarbij dient bekeken te worden hoe de inspraak van sociale partners in het lokaal werkgele-
genheidsbeleid kan gegarandeerd worden en moet ook de relatie tussen Forum en 
RESOC/SERR worden verduidelijkt. 
In ieder geval dient het model van samenwerkingsovereenkomst voorwerp uit te maken van 
een beslissing van de raad van bestuur. 
 
Artikel 21, § 1:  
Aan dit artikel – waar de VDAB de opdracht krijgt om de kwaliteit van haar dienstverlening ook 
te waarborgen in de werkwinkels - dient toegevoegd te worden dat de VDAB ook de kwaliteit 
moet bewaken van de geïntegreerde dienstverlening. 
 
Artikel 21, § 2:  
Dit artikel bepaalt hoe de werkwinkelconsulenten ingepast worden in de werking van de werk-
winkels.  
Ten eerste merkt de raad op dat de frasering ‘in dienst hebben’ niet geheel correct is. De con-
sulenten zijn namelijk in dienst van organisaties wiens consulenten hun diensten aanbieden in 
de werkwinkels, op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen organisaties. Volgens 
de raad dienen de werkwinkelconsulenten binnen de werkwinkel actief te zijn.  
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Het is tevens van belang dat een consulent slechts erkend kan worden indien voldaan wordt 
aan minimale competentievereisten. Het enkel en alleen volgen van een door VDAB georgani-
seerde opleiding is onvoldoende als kwaliteitscriterium. Er moet een garantie zijn dat de com-
petenties ook effectief aanwezig zijn. De opleidingsvereisten die dan gevraagd worden aan de 
consulenten dienen aangepast te worden aan de EVC-doelstellingen. In voorkomend geval 
dienen vrijstellingen verleend te worden op basis van erkende verworven competenties. 
 
Artikel 21, § 3:  
De raad dringt erop aan dat geen toegang tot gegevens verleend wordt aan consulenten dan 
na een actieve goedkeuring door de werkzoekende. De partners krijgen slechts toegang tot de 
gegevens wanneer ze daadwerkelijk actief zijn in de werkwinkel. 
Er dient ook opgemerkt dat de aansluiting met de kruispuntbank problemen kan opleveren wat 
betreft het doorgeven van informatie aan derden (in dit geval de consulenten). 
 
Artikel 22: 
Gezien de participatie aan de lokale werkwinkels een structurele, decretale opdracht is, dient 
te worden afgestapt van een jaarlijkse projectgewijze financiering. Dit moet daarentegen on-
derdeel worden van de gewone begroting en structureel te worden geregeld via het beheers-
contract. 
 
HOOFDSTUK VII. FINANCIËLE MIDDELEN 
 
Artikel 23:  
Dit artikel dient de mogelijkheid te voorzien dat dividenden van de NV T-groep kunnen toeko-
men aan de VDAB. 
 
HOOFDSTUK VIII. COÖRDINATIE 
 
Artikel 25: 
De raad wijst op de problemen die de opheffingsbepalingen in het voorontwerp van VAPH-
decreet kunnen stellen (cf. supra). 
 
Artikel 26: 
Wat de inwerkingtreding betreft moet vermeden worden dat een vacuüm ontstaat bij de ophef-
fing van het VFSIPH-decreet (cf. supra). 


