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Beleidsnota 2014-2019 – Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Mijnheer de minister, 

 

De SERV heeft kennis genomen van de beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de 

regeerperiode 2014-2019. 

Vanuit haar overlegfunctie spreekt de SERV zich uit over de hoofdlijnen van de beleidsnota, en 

meer specifiek over de sociaal-economische dimensie en de betrokkenheid van de sociale part-

ners daarbij binnen het beleidsdomein WVG. 

Concreet betreft het de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming (OD 2.1), de buiten-

schoolse kinderopvang (OD 3.2) en de uitwerking van een nieuwe kinderbijslagsysteem.De 

SERV zal zich in een apart advies nog uitspreken over de multipartite structuur op het domein 

WVG. 

Wij kijken uit naar uw reactie op dit advies. 

Met de meeste hoogachting, 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Jo Libeer 

administrateur-generaal voorzitter 

mailto:kbogaerts@serv.be
mailto:mdethee@serv.be
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1. Situering 

in zijn functie als strategische adviesraad (SAR) spreekt de SERV zich uit over de bij 

het parlement ingediende beleidsnota’s bij het begin van elke regeerperiode. De SERV 

functioneert als SAR voor de volgende beleidsdomeinen en beleidsvelden:  

 “Diensten Algemeen Regeringsbeleid” (DAR), 

 “Werk en Sociale Economie” (WSE),  

 binnen het beleidsdomein “Economie, Wetenschap en Innovatie” (EWI) het ge-
deelte Economie, 

 binnen het beleidsdomein “Leefmilieu, Natuur en Energie” (LNE) het beleidsveld 
Energie voor zover het over de sociaaleconomische dimensie gaat.  

Vanuit zijn overlegfunctie heeft de SERV daarnaast bijzondere aandacht voor de soci-

aal-economische dimensie van het beleid binnen de overige domeinen.  

Specifiek wat het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) betreft is 

niet alleen de sociaaleconomische dimensie er manifest aanwezig. Ook de daadwerke-

lijke betrokkenheid van de sociale partners in het beleidsproces binnen het  beleids-

domein WVG vormt voor de SERV een belangrijk uitgangspunt.  

2. Advies 

2.1. Afbakening 

 Algemeen 

Zoals bij overige beleidsnota’s geeft de SERV hierna een reactie op hoofdlijnen bij de 

beleidsnota WVG. Deze vormt geen beoordeling van de keuzes en doelstellingen van 

het regeerakkoord zelf en ze zijn niet te beschouwen als een uitspraak daarover.  

Daarentegen beoogt de SERV hierna aan te geven waar de sociale partners mogelijke 

knelpunten en opportuniteiten zien bij de vertaling van het regeerakkoord in strategi-

sche en operationele doelstellingen, opgenomen in de beleidsnota WVG. 

De ruime invalshoek die de SERV vanuit zijn opdracht aanhoudt, biedt de mogelijkheid 

om het geheel van de ingediende beleidsnota’s te overzien. Een aantal algemene be-

schouwingen over het geheel van de beleidsnota’s zal opgenomen worden in het 

SERV-advies over de Beleidsnota Diensten Algemeen Regeringsbeleid (DAR).  

 Binnen de Beleidsnota WVG 

De SERV heeft in het recente verleden zijn zienswijze ontwikkeld over de organisatie 

van het sociale beleid in Vlaanderen na de inkanteling van de overgedragen bevoegd-

heden als gevolg van de 6e staatshervorming, alsook over de structurele betrokken-

heid van de sociale partners hierbij. 

Dit laatste aspect komt in fine van de beleidsnota (OD 6.5) als operationele doelstelling 

aan bod, zij het in een ruimere context. De SERV spreekt zich in voorliggend advies 

niet uit over de architectuur en functionering van de voorgestelde overlegfora gericht 

op de realisatie van een structurele betrokkenheid van onder meer sociale partners.  
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Daarentegen zal de SERV eerlang - concluderend uit lopend intern en extern overleg -  

in een afzonderlijk document zijn visie formuleren over de uitgangspunten en de wer-

kingsmodaliteiten van na te streven structuren die betrokkenheid van stakeholders op-

timaal kunnen garanderen. 

Hierna gaat de SERV in op bepaalde onderdelen van de beleidsnota die zijn bijzondere 

aandacht wegdragen en waarvoor de sociale partners ook desgevallend ruimte zullen 

maken in het werkprogramma van de SERV in de betrokken periode. 

Concreet betreft het: 

 De uitbouw van de Vlaamse Sociale bescherming (OD 2.1); 

 De kinderopvang voor baby’s en peuters alsook de buitenschoolse opvang 

(OD 3.2); 

 De uitwerking van een nieuw kinderbijslagsysteem (OD 3.3). 

Bovenstaande doet geenszins afbreuk aan de maatschappelijke impact van de overige 

strategische en operationele doelstellingen van de beleidsnota en de betekenis die de 

sociale partners hieraan hechten. De sociale partners zullen zich binnen de SAR WGG 

hierover buigen. 

2.2. De uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming 

De SERV onderschrijft het principiële voornemen van de Vlaamse regering om bij het 

uitwerken van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) in overleg te treden met alle 

stakeholders. 

De SERV neemt louter akte van het hiertoe vooropgezette Vlaams overlegmodel voor 

de VSB dat zal worden ingekanteld in de raadgevende comités van de IVA Zorg en 

Gezondheid en de IVA Vlaamse sociale bescherming. Zoals hierboven vermeld zal de 

SERV in een afzonderlijk document zijn standpunt vastleggen wat betreft de vormge-

ving van structurele betrokkenheid van stakeholders, in casu bij het ontwikkelen van de 

VSB. 

De SERV onderschrijft de vooropgestelde stapsgewijze implementatie van de uitbouw 

van de VSB en het voornemen om de inschalingsinstrumenten met betrekking tot  de 

afhankelijkheid binnen de diverse facetten van de VSB beter op elkaar af te stemmen. 

De bestaande zorgverzekering blijft in haar principes en uitwerking, ongewijzigd be-

houden als een eerste onderdeel van de VSB. Belangrijk hierbij is het algemeen toe-

passingsgebied (verplichte aansluiting in Vlaams gewest, niet leeftijdsgebonden, niet 

getoetst aan inkomen, wel zorgafhankelijkheidsvereiste) en het forfaitair uniform ka-

rakter van de prestaties, niet gemoduleerd naar zorgafhankelijkheid 

Daarnaast komt in een eerste fase de integratie binnen VSB van de Tegemoetkoming 

van Hulp aan Bejaarden aan bod. De overgehevelde middelen THAB dienen bij aan-

vang op een blijvende wijze te worden toegewezen aan het als zodanig afzonderlijk 

herkenbaar onderdeel van de VSB. Het onderdeel THAB binnen de VSB dient worden 

opgevat als een selectief stelsel dat bovenop - in cumul met - de zorgverzekering kan 

worden opgenomen.  

Naast de afhankelijkheidsvereiste wordt de toegang tot het onderdeel THAB van de 

VSB ook afhankelijk van bijkomende voorwaarden gerelateerd aan het inkomen. De 

SERV beraadt zich over het te hanteren inkomensconcept hierbij, in congruentie en 
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maximale afstemming met inkomensbegrippen in andere takken van de sociale be-

scherming en in regelingen binnen andere beleidsdomeinen.  

De SERV vraagt dat de afgeleide rechten die momenteel aan de bestaande THAB ver-

bonden zijn (bvb. de toepassing van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, de 

maximumfactuur en de tussenkomst voor chronisch zieken, de toepassing van het so-

ciaal gas- en elektriciteitstarief,  de toepassing van het sociaal telefoontarief, parkeer-

kaart) gekoppeld blijven aan de gerechtigdheid op het onderdeel THAB in de VSB. 

De SERV stelt echter ook vast dat de maximumfactuur in de thuiszorg die in het de-

creet van 13 juli 2012 werd verankerd, in deze beleidsnota niet meer aan bod komt. De 

SERV vraagt meer duidelijkheid over de voorstellen die met betrekking tot VSB in de 

beleidsnota worden geformuleerd, met name of en op welke manier de voorstellen over 

de zorgverzekering, de vraaggestuurde financiering in de residentiële ouderenzorg en 

inkomensgerelateerde bijdragen in de thuiszorg een evenwaardig alternatief vormen 

voor de eerder decretaal vastgelegde intenties. 

2.3. Kinderopvang 

De SERV onderstreept de nood aan een transparant en coherent regelgevend kader 

(erkenningen, kwaliteitsvoorwaarden, subsidiëring, ...) voor alle vormen van kinderop-

vang, ook voor de kinderopvanginitiatieven die worden overgeheveld. 

De SERV neemt de bespreking het thema kinderopvang, specifiek de buitenschoolse 

kinderopvang, op in zijn werkprogramma 2015.   

Specifiek wat betreft de middelen van het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Dien-

sten (FCUD) die vanaf 1 januari 2015 worden overgeheveld is het voor de SERV es-

sentieel dat deze middelen worden ingebed bij Kind&Gezin en op blijvende wijze  wor-

den ingezet voor hun oorspronkelijke doelstellingen (flexibele opvang, urgente opvang, 

opvang van zieke kinderen, regionale coördinatie, buitenschoolse opvang). De SERV 

onderschrijft de integratie van de FCUD-middelen in deze van de Vlaamse opvang-

structuur. 

Het is eveneens belangrijk dat de continuïteit van de dienstverlening door de diverse 

types van aanbieders, die voor hun werking afhankelijk zijn van de middelen van het 

FCUD, wordt gegarandeerd. 

De structurele betrokkenheid van de sociale partners bij de ontwikkeling van het kin-

deropvangbeleid dient te worden verzekerd. 

2.4. Kinderbijslag 

De SERV heeft kennis genomen van de uitgangspunten van de Vlaamse regering voor 

een Vlaams stelsel van kinderbijslagen. De Vlaamse regering neemt zich ook voor ge-

mengde werkgroepen op te richten die - binnen de uitgangspunten van de Vlaamse 

regering - voorstellen zullen uitwerken in voorbereiding van een decreet kinderbijslag. 

Ten aanzien van de krijtlijnen van de Vlaamse regering wenst de SERV zijn principes 

bij de uitbouw van een Vlaams stelsel van kinderbijslagen te formuleren. 

 De hervorming van het stelsel van kinderbijslagen naar aanleiding van de over-

heveling naar Vlaanderen in het kader van de 6e Staatshervorming mag geen ta-
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bula rasa maken met de huidige, historisch gegroeide en op basis van sociaal 

overleg gefundeerde kinderbijslagen.  

In dit kader onderstreept de SERV het belang van overgangsmaatregelen voor 

de gezinnen die in een Vlaams stelsel van kinderbijslagen een substantieel lage-

re kinderbijslag zouden ontvangen dan deze onder de huidige Algemene Kinder-

bijslagwet. 

 De SERV onderschrijft blijvend de basisprincipes van het bestaande stelsel van 

kinderbijslagen. De SERV houdt daarbij vast aan een universeel stelsel op ba-

sis van het verzekeringsprincipe met universele, substantiële basistoelagen die 

niet gerelateerd zijn aan het inkomen; dat in oorsprong gebaseerd is op een ver-

ticale en horizontale solidariteit in de financiering; en dat voorziet in selectief 

toegekende sociale toeslagen bovenop een universele sokkel. 

Gezinnen hebben nood aan vrij besteedbare uitkeringen die het globale gezins-

budget verhogen. Dit betekent niet dat armoedebestrijding bij gezinnen met kin-

deren het primaire doel van de kinderbijslag vormt. De basis van de armoedebe-

strijding bij gezinnen met kinderen wordt gelegd in (aanpassingen in) andere 

takken van de sociale zekerheid, de sociale bijstand alsook in het beleid van de 

Vlaamse overheid op relevante domeinen als wonen, werken, onderwijs, ge-

zondheid … . Dit belet geenszins dat de impact van elk relevant voorstel voor de 

hervorming van de kinderbijslag op (kinder)armoede dient te worden afgetoetst. 

Voor de SERV dient elk relevant voorstel van stelsel van kinderbijslagen rekening 

te houden met de maatschappelijke realiteit van flexibele en nieuw samenge-

stelde gezinnen. Het stelsel moet duidelijke regels bevatten over het vaststellen 

van het recht en het bedrag van de bijslag voor een individueel kind, samen met 

duidelijke criteria voor de toekenning van de bijslag aan (één van) de ouders. 

Elk relevant voorstel voor de hervorming van de kinderbijslag moet drempels 

voor tewerkstelling, (beroeps)opleiding of promotie, die veroorzaakt kunnen 

worden door de toegepaste categoriale - of inkomensselectiviteit, vermijden. 

 De SERV ziet de kinderbijslag als een gedeeltelijke compensatie voor de ge-

zinnen van de kosten van kinderen.  Het betreft een substantiële financiële 

ondersteuning in de kosten voor het onderhoud en de opvoeding van kinderen, 

zonder dat de kinderbijslag evenwel de kosten van het kind volledig compen-

seert.  

Vier elementen hierbij: 

a) Rang 

De SERV ondersteunt het loslaten van het principe “rang van het kind”. 

Het blijft belangrijk te onderzoeken in welke mate het loslaten van het rangprinci-

pe een impact heeft op (kinder)armoede, in het bijzonder voor grote gezinnen. 

Op basis van die bevindingen moet bekeken worden of en hoe een compensatie 

voor grote gezinnen aangewezen en mogelijk is.  

b) Leeftijd 

Onderzoek toont aan dat de kosten van kinderen sterk variëren in functie van de 

leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen wegen de (mogelijke) kosten voor op-
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vang sterk door in het budget. Bij middelbare school-jongeren stijgen de kosten 

voor transport, ontspanning en onderwijs. Voor de plus 18-jarigen wegen de stu-

diekosten verder door.  

Bepaalde kosten worden nu al (gedeeltelijk) gedekt door de kinderbijslag, andere 

kosten worden ook door flankerend beleid opgevangen (bv. school- en studietoe-

lagen, huursubsidies, gesubsidieerde opvang, …). 

De SERV neemt akte van het voornemen van de Vlaamse regering om in een 

Vlaams stelsel van kinderbijslagen geen leeftijdsbijslagen te voorzien.  

De SERV vraagt om bij prioriteit de gevolgen voor de gezinnen van het loslaten 

van de leeftijdsgebonden toeslagen grondig te analyseren.  De SERV biedt hier-

rond zijn medewerking aan. 

De SERV vraagt in afwachting hiervan de binding van de kinderbijslag met de 

leeftijd van het kind niet te wijzigen. 

c) Sociale toeslagen 

Ingaande op de bepaling in het regeerakkoord 2014-2019 die verwijst naar soci-

ale toeslagen voor gezinnen met lage inkomens met gezinsgemoduleerde 

inkomensgrenzen, pleit de SERV ervoor om adequate criteria vast te leggen 

om het concept ‘lage inkomens’ te indiceren. De SERV wil de urgentie van on-

derzoek naar en de bepaling van adequate criteria sociale toeslagen voor gezin-

nen met lage inkomens met gezinsgemoduleerde inkomensgrenzen benadruk-

ken. De SERV biedt hierrond ook zijn medewerking aan. 

Tot zolang er geen wetenschappelijk onderbouwde en gedragen inkomenscriteria 

worden bepaald, vraagt de SERV om de huidige criteria voor de sociale toesla-

gen te behouden. 

Het is belangrijk dat de sociale toeslag voldoende substantieel is. Een hervor-

ming van de kinderbijslagregeling mag er geenszins toe leiden dat  de huidige 

kwetsbare groepen  verder verarmen.De huidige sociale toeslagen, gebaseerd 

op de combinatie van inkomen en sociaal statuut, komen uitsluitend terecht bij 

kwetsbare gezinnen. Echter, door de binding met het sociaal statuut van de ou-

ders of de gezinssamenstelling (alleenstaande ouders) in combinatie met een in-

komenstoets, ontvangen niet alle kwetsbare gezinnen een sociale toeslag. Wie 

enkel aan de inkomenstoets voldoet ontvangt nu geen sociale toeslag. 

Een inkomenstoets die rekening houdt met de gezinssamenstelling en die niet 

gebonden is aan een sociaal statuut kan ook tegemoetkomen aan de noden van 

grote gezinnen. De keuze van de inkomensgrens en de gebruikte schaal voor 

gezinsmodulering zijn hiervoor cruciaal.  De keuze van de inkomensgrens en de 

gebruikte schaal voor gezinsmodulering moet ook rekening houden met de speci-

fieke situatie van de eenoudergezinnen. 

d) Bijzondere zorgnoden 

De SERV onderschrijft de intentie dat kinderen met speciale behoeften (kin-

deren met een aandoening en wezen) een compensatie blijven ontvangen die 

overeenstemt met hun bijzondere behoeften en zorgnoden. 
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 De SERV vraagt aandacht voor de administratieve lasten en de transparantie van 

het stelsel van kinderbijslagen. 

Over alle uitgangspunten heen dienen de administratieve lasten voor alle ac-

toren zo beperkt als mogelijk te blijven. (gezinnen – uitbetalende instellingen – 

beheer – overheid). Dit wil o.a. zeggen dat informatie voor het bepalen van het 

recht op kinderbijslag en de verschillende bijhorende modaliteiten zo veel als 

mogelijk via elektronische gegevensstromen dient te worden verkregen. (Rijksre-

gister – Kadaster van kinderbijslagen – Kruispuntbank sociale zekerheid – fiscale 

fluxen) 

Ten behoeve van de transparantie van de kinderbijslagen dient de architectuur 

van de verschillende bedragen en modaliteiten tot een minimum te worden be-

perkt. 

 De SERV pleit ervoor om de ervaring en kennis van de kinderbijslagfondsen 

maximaal aan te wenden om de efficiëntie en continuïteit van de uitbetaling bin-

nen een Vlaams stelsel te verzekeren. 


