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Advies 

Op 24 oktober 2022 ontving de Vlaamse Raad WVG een adviesvraag over het Voorontwerp van 

decreet tot wijziging van diverse decreten door de fusie van het Departement Welzijn, Volksge-

zondheid en Gezin (Departement WVG) en het intern verzelfstandigd agentschap Zorg en Ge-

zondheid (IVA Zorg en Gezondheid) tot het Departement Welzijn en Gezondheid. De adviesvraag 

is binnen de raad behandeld door de Intersectorale kamer, die het advies bij consensus goed-

keurde op 18 november 2022. 

De raad maakt in zijn advies geen opmerkingen over het voorliggende voorontwerp van decreet, 

maar wenst wel graag een antwoord op onderstaande vragen.  

Beoogde meerwaarde  

De raad verneemt graag wat de beoogde meerwaarde van deze fusie is en/of welke knelpunten 

deze fusie moet remediëren. De Vlaamse overheid heeft in het verleden namelijk bewust geko-

zen voor de splitsing van het Departement WVG en het IVA Zorg en Gezondheid in het kader van 

"Beter Bestuurlijk Beleid". Ze beslist nu tot een fusie van het Departement WVG en het IVA Zorg 

en Gezondheid, maar het is voor de raad onduidelijk welke zwakke punten ze hiermee verwacht 

weg te werken of welke meerwaarde ze verwacht te genereren.  

Indien verwacht wordt dat deze fusie beter bestuur en efficiëntiewinsten zal realiseren (o.a. in de 

werking van de administratie(s), de dienstverlening naar de betrokken voorzieningen en de 

dienstverlening naar de bevolking), dan vindt de raad het merkwaardig dat de fusie zich beperkt 

tot het Departement WVG en het IVA Zorg en Gezondheid.  Waarom wordt – in dezelfde logica 

van efficiëntie en beter bestuur– het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 

(VAPH) niet meegenomen in deze fusie (althans wat betreft de meerderjarigen)? En waarom 

wordt er niet geëvolueerd naar één jeugdhulp (fusie VAPH minderjarigen en het IVA Opgroeien)? 

VIPA en Zorginspectie  

De raad merkt ook op dat er initieel gekozen is om het Vlaams Infrastructuurfonds voor Per-

soonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) en de Zorginspectie onafhankelijk te positioneren van 

de agentschappen. Door de fusie zullen deze twee afdelingen nu één geheel vormen met de 

voorzieningen onder het IVA Zorg en Gezondheid, maar wel los van de voorzieningen onder het 

IVA Opgroeien en het VAPH. Waarom wordt er (slechts gedeeltelijk) afgestapt van deze onafhan-

kelijke positionering? 

Raadgevende comités  

De fusie resulteert in het “Departement Welzijn en Gezondheid”, en zal twee intern verzelfstandigd 

agentschappen vatten, nl. het IVA Zorg en Gezondheid en het IVA VSB. De raad verneemt graag 
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wat de fusie naar één departement voor de raadgevende comités van de respectievelijke agent-

schappen zal betekenen? 


