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Advies over het Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 
27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de uitvoering 
van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de 
activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten  

Mevrouw de minister 

De Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ontving op 28 april 2021 uw vraag 

om advies te verlenen over het Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging 

van artikel 27 van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2018 houdende de 

uitvoering van het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten, wat betreft de 

activeringstrajecten en de arbeidsmatige activiteiten. Deze adviesvraag werd behandeld door de 

Intersectorale Kamer van de Vlaamse Raad WVG en werd er, na een schriftelijke procedure, bij 

consensus goedgekeurd op 25 mei 2021. 

Het voorontwerpbesluit beperkt zich tot een verlenging van de huidige mandaten van de 

penhouders van vier naar vijf jaar zodat alvast tot juni 2023 nieuwe deelnemers in een 

activeringstraject kunnen starten. Het is goed dat met deze regeling de continuïteit van de 

dienstverlening gegarandeerd wordt. Gezien deze beperkte en administratieve wijziging 

formuleert de raad dan ook geen opmerkingen bij het voorontwerpbesluit.  

De raad wil wel benadrukken dat er nood is aan een snelle afstemming van de regelgeving inzake 

de trajecten binnen Werk en de trajecten binnen Welzijn zodat deelnemers zonder veel 

administratie en procedures een geruisloze overgang kunnen en mogen maken van het ene naar 

het andere traject. De raad hoopt dat het regelgevend proces snel kan opgestart worden zodat 

er in 2023 een optimale regelgeving tot stand kan komen. De raad wenst hierbij betrokken te 

worden om zijn bekommernissen tijdig te kunnen meegeven.  
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Hoogachtend 

   

Gunter Naets  Hendrik Delaruelle 

secretaris   voorzitter 

 

Kopie: De heer Wouter Beke, Vlaams minister voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en 

Armoedebestrijding 

 


