Brussel, 29 februari 2008
AG-IT/08-032
Aan de heer VANACKERE Steven
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koolstraat 35
1000

BRUSSEL

Mijnheer de Minister,
Op 14 februari 2008 ontving de SERV uw vraag om advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging
van het decreet van 21 maart 2003 betreffende de armoedebestrijding. Hieronder vindt u het SERV-advies
onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad op 12 maart 2008.
Ten gronde kan de SERV instemmen met de voorgestelde wijzigingen van het decreet van 21 maart 2003.
Reeds in zijn advies van 12 december 2001 over het armoededecreet heeft de SERV gewezen op mogelijke
tegenstrijdigheden in de taakstelling van het Vlaams netwerk van verenigingen waar armen het woord
nemen ten aanzien van de verenigingen. Het voorontwerp van decreet dat nu voorligt biedt een oplossing
voor de rechter-partij situatie door de financiële ondersteuning van de verenigingen waar armen het woord
nemen toe te vertrouwen aan de Vlaamse overheid.
De SERV wenst de rol van het Vlaams netwerk als partner in de beleidsdialoog bij de totstandkoming van
het Vlaams Actieplan te benadrukken door de betrokkenheid ervan expliciet te vermelden bij de
decreetsbepalingen met betrekking tot de beleidsdialoog.
• In artikel 5 van het decreet van 21 maart 2003 stelt de SERV voor de tweede zin als volgt te
libelleren:
“Dit actieplan komt tot stand met participatie van de doelgroepen in partnership met het Vlaams
netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen, en omschrijft de planning van de
beleidsmaatregelen op korte en langere termijn, alsook de modaliteiten van evaluatie van het
gevoerde beleid.”
• In artikel 7 van het decreet van 21 maart 2003 stelt de SERV voor de tweede zin als volgt te
libelleren:
“Dit permanent armoedeoverleg wordt systematisch en structureel georganiseerd met het Vlaams
Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen als partner. De Vlaamse Regering bepaalt
de werking en de wijze van rapporteren.”

Zoals ook reeds in zijn advies van 12 december 2001 vermeld, is het voor de SERV belangrijk dat het
Vlaams netwerk komt tot een goede samenwerking met andere actoren waarbij taken en opdrachten op
elkaar worden afgestemd. Vooral de afstemming met de samenlevingsopbouw en het algemeen
welzijnswerk is hierbij van belang.
De SERV dringt erop aan bij de definiëring van “opgeleide ervaringsdeskundige” (art. 2, 5°) naast een
opleiding ook de mogelijkheid van een - desgevallend te ontwikkelen -ervaringsbewijs op te nemen.
• In artikel 2, 5° van het decreet van 21 maart 2003 stelt de SERV voor de passus als volgt te
libelleren:
“opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting: persoon die armoede en
sociale uitsluiting gedurende lange tijd heeft ervaren, die ervaring heeft verwerkt en verruimd en via
een opleiding of door een gelijkwaardige ervaring houdingen, vaardigheden en methoden
aangereikt heeft gekregen om de verruimde armoede-ervaring deskundig aan te wenden in een of
meer sectoren die met mensen in armoede te maken hebben;”
De Memorie van Toelichting bij het voorontwerp van decreet (art. 5) voorziet dat de wijze waarop het
actieplan zal worden geactualiseerd en hoe erover wordt gerapporteerd, zal worden opgenomen in een
nieuw uitvoeringsbesluit.
De SERV wenst van dit vooruitzicht gebruik te maken u te informeren dat het zijn voorkeur wegdraagt dat
het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding en de jaarlijkse actualisatie ervan, hem niet ter advies zou
worden voorgelegd, dan wel geagendeerd en besproken wordt op het VESOC. De SERV acht deze vorm
van structurele betrokkenheid bij het besluitvormingsproces inzake armoedebestrijdingsbeleid als meest
efficiënt. De SERV vraagt bij de herschrijving van het uitvoeringsbesluit dit als zodanig op te nemen.
Tot slot vraagt de SERV aandacht voor de continuïteit van het armoedebestrijdingsbeleid. Dit dient zich te
concretiseren in een structurele financiering.
Ik hoop, mijnheer de minister, u hiermee van dienst te zijn geweest.

met de meeste hoogachting,

Pieter Kerremans
administrateur-generaal
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