VR 2019 0102 MED.0048/2BIS

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de kamers van de
Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

Gelet op het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad voor Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, artikel 10, eerste lid, artikel 11, eerste lid, artikel 12, eerste lid,
artikel 13, eerste lid, artikel 14, §1, artikel 15, artikel 16 en artikel 17;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 betreffende de
Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, artikel 2, artikel 3, eerste lid, artikel
4, eerste lid, artikel 5, eerste lid, artikel 6, eerste lid en artikel 12;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6, 6°.
Overwegende dat, nadat ze daartoe werden uitgenodigd door de Vlaamse minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de voordragende organisaties, vermeld in artikel 14, §1,
tweede lid, van het decreet van 29 juni 2018 tot oprichting van de Vlaamse Raad voor
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de hierna genoemde vertegenwoordigers en
plaatsvervangers hebben aangeduid;
Overwegende dat na een openbare oproep tot kandidaatstelling de hierna onafhankelijke
deskundigen werden geselecteerd;
BESLUIT:

Artikel 1. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de intersectorale
kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers, telkens één van:
a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Erik De Bom;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Wouter Vander Steene;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Pieter Van Herck;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Stijn Gryp;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Caroline Van
de Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake welzijn en justitiehuizen, het beleid inzake Vlaamse Sociale
Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid
inzake gezondheid en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn die
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3°

4°
5°
6°
7°

gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a), b) en c):
Olivier Remy;
de acht vertegenwoordigers van voorzieningen of zelfstandige zorgverstrekkers
die actief zijn in het beleid inzake welzijn en justitiehuizen, het beleid inzake
Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap,
het beleid inzake gezondheid en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Hilde Deneyer;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Anita Cautaers;
c) één van Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse
Gemeenschap: Stefaan Berteloot;
d) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Piet Van
Schuylenbergh;
e) één van Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
f) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Marc Depuydt;
g) één van Zorgnet-Icuro: Margot Cloet;
h) één vertegenwoordiger van ASGB-Kartel en AADM, beroepsvertegenwoordigers
van de artsen: Reinier Hueting;
de twee vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Luc Van Gorp;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Wim Van Hecke;
de twee vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Greta De Geest;
b) Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten: Karin Van Mossevelde;
de vertegenwoordiger van Infino Vlaanderen, een private uitbetalingsactor: Katlyn
Colman;
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
welzijn en justitiehuizen, het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het
beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid en het
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Gezinsbond: Jeroen Sleurs;
b) één van Vlaamse Ouderenraad: Nils Vandenweghe;
c) één van Vlaams Patiëntenplatform: Ilse Weeghmans;
d) een vertegenwoordiger van Onafhankelijk Leven, een gebruikersorganisatie:
Dave Ceule.

Art. 2. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de sectorale kamer
Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap van de Vlaamse Raad
WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:
a) Boerenbond: Willem Rombaut;
b) UNIZO: Erik De Bom;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Wouter Vander Steene;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Pieter Van Herck;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Fien Adriaens;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Sandra Rosvelds;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Caroline Van de
Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met een
handicap die gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a),
b) en c): Jan-Piet Bauwens;
3°
de acht vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige zorgverstrekkers
die werkzaam zijn in het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid
inzake personen met een handicap: telkens één van:
a) Federatie van Vrije Beroepen: Edward Van Rossen;
b) SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Elke Vande Velde;
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4°

5°

c) Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap: Louise
Verdonck;
d) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Tine De Vriendt;
e) Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
f) Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Véronique De Schaepmeester;
g) Zorgnet-Icuro: Clara Van den Broeck;
h) Onafhankelijk Leven: Dave Ceule;
vier vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen: Katrien Van Kets;
b) Neutrale Zorgkas Vlaanderen: Veronique Van Moer;
c) Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen: Jean De Clercq;
d) Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten: Pieter Vandenbroucke;
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap:
a) één van Vlaamse Ouderenraad: Nils Vandenweghe;
b) één van Vlaams Patiëntenplatform: Ilse Weeghmans;
c) een vertegenwoordiger van Netwerk tegen Armoede, een armoedeorganisatie:
Arne Proesmans;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, een
gebruikersorganisatie: Ingrid Borré.

Art. 3. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de sectorale kamer
Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:
a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Erik De Bom;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Wouter Vander Steene;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Pieter Van Herck;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Mark Selleslach;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Caroline Van de
Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake gezondheid die gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in
punten a), b) en c): Johan Van Eeghem;
3°
de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige zorgverstrekkers
die actief zijn in het beleid inzake gezondheid:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Edward Van Rossen;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Steven Van Wichelen;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Veerle Cortebeeck;
d) één van Vlaams Welzijnsverbond: Pieter Vanvolsem;
e) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Yves Peleman;
f) één van Zorgnet-Icuro: Tom Balthazar;
g) een vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, een
beroepsvertegenwoordiger van de artsen: Eric Wyffels;
4°
de vier vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Karolien Belmans;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Jürgen Constandt;
c) Nationaal verbond van Socialistische mutualiteiten: Evelyne Hens;
d) Landsbond van de Liberale Mutualiteiten: Karin Van Roy;
5°
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
gezondheid :
a) één door Vlaams Patiëntenplatform: Ilse Weeghmans;
b) één door Vlaamse Ouderenraad: Nathalie Sluyts;
c) een vertegenwoordiger van Caritas, een armoedeorganisatie: Thijs Smeyers;
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d) een vertegenwoordiger van Vlaamse Federatie van Gehandicapten, een
gebruikersorganisatie: Reinhart Niesten.
Art. 4. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot lid van de sectorale kamer
Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:
a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Erik De Bom;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Wouter Vander Steene;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Pieter Van Herck;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Fien Adriaens;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Stijn Gryp;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Caroline Van de
Sande;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake gezin en jongerenwelzijn die gezamenlijk is voorgedragen door de koepels,
vermeld in punten a), b) en c): Nathalie Winters;
4°
de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake
gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Sociale Ondernemingen: Erik Liégeois;
b) één van Vlaams Welzijnsverbond: Jan Bosmans;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Ann Lobijn;
d) één van Unieko: Daniëlle Depreitere;
e) drie vertegenwoordigers van organisaties die de voorzieningen of de
zelfstandige zorgverstrekkers vertegenwoordigen die actief zijn in het beleid
inzake gezin en jongerenwelzijn, die worden aangeduid door de Vlaamse
Regering: Isabelle Moens van Zorgnet-Icuro, Ingrid De Meerleer van Solidariteit
voor het Gezin en Geert Derwael van Meander Pedagogisch Bureau vzw en Juul
vzw;
5°
twee vertegenwoordigers van KidsLife Vlaanderen en Parentia Vlaanderen, private
uitbetalingsactoren: Rik Verhulst en Marc Ertveldt;
6°
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
gezin en jongerenwelzijn:
a) één van De Ambrassade: Jo Van de Walle;
b) één van Gezinsbond: Tanja Nuelant;
c) één van Nederlandstalige Vrouwenraad: Magda De Meyer;
d) een vertegenwoordiger van Welzijnszorg, een armoedeorganisatie: Annabel
Cardoen.
Art. 5. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van een lid van
de intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers, telkens één van:
a) Boerenbond: Willem Rombaut;
b) UNIZO: Caroline Deiteren;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Fien Adriaens;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Sandra Rosvelds;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Tommy
Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake welzijn en justitiehuizen, het beleid inzake Vlaamse Sociale
Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap, het beleid
inzake gezondheid en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn die
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gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a), b) en c):
Philippe Diepvents;
de acht vertegenwoordigers van voorzieningen of zelfstandige zorgverstrekkers
die actief zijn in het beleid inzake welzijn en justitiehuizen, het beleid inzake
Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap,
het beleid inzake gezondheid en het beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Edward Van Rossen;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Erik Liégeois;
c) één van Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse
Gemeenschap: Ann Demeulemeester;
d) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Tine De Vriendt;
e) één van Vlaams Welzijnsverbond: Ilse Luyten;
f) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Kurt Stabel;
g) één van Zorgnet-Icuro: Isabel Moens;
h) één vertegenwoordiger van ASGB-Kartel en AADM, beroepsvertegenwoordigers
van de artsen: Guido Penninckx;
de twee vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Katrien Van Kets;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Jürgen Constandt;
de twee vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: Maarten Peeters;
b) Zorgkas van de Socialistische mutualiteiten: Paul Callewaert;
de vertegenwoordiger van Infino Vlaanderen, een private uitbetalingsactor:
Kathleen Vandenberghe;
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
welzijn en justitiehuizen, het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het
beleid inzake personen met een handicap, het beleid inzake gezondheid en het
beleid inzake gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Gezinsbond: Elke Valgaeren;
b) één van Vlaamse Ouderenraad: Maddie Geerts;
c) één van Vlaams Patiëntenplatform: Els Meerbergen;
d) een vertegenwoordiger van Onafhankelijk Leven, een gebruikersorganisatie:
Jeroen De Weerdt.

Art. 6. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van een lid van
de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap
van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:
a) Boerenbond: Bert Meulemans;
b) UNIZO: Caroline Deiteren;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Bart Vannetelbosch;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Tommy
Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met een
handicap die gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in punten a),
b) en c): Fatiha Dahmani;
3°
de acht vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige zorgverstrekkers
die werkzaam zijn in het beleid inzake Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid
inzake personen met een handicap: telkens één van:
a) Federatie van Vrije Beroepen: Jan De Neve;
b) SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Bert Van Rumst;
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5°

c) Vereniging van diensten voor gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap:
Stefaan Berteloot;
d) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Rika Verpoorten;
e) Vlaams Welzijnsverbond: Diane Serneels;
f) Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Jannes Verheyen;
g) Zorgnet-Icuro: Margot Cloet;
h) Onafhankelijk Leven: Jeroen De Weerdt;
vier vertegenwoordigers van zorgkassen: telkens één van:
a) Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen: Luc Van Gorp;
b) Neutrale Zorgkas Vlaanderen: Wim Van Beeck;
c) Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen: Hendrik-Jan Kusters;
d) Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten: Maaike Geryl;
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
Vlaamse Sociale Bescherming en het beleid inzake personen met een handicap:
a) één van Vlaamse Ouderenraad: Maddie Geerts;
b) één van Vlaams Patiëntenplatform: Els Meerbergen;
c) een vertegenwoordiger van Netwerk tegen Armoede, een armoedeorganisatie:
Hanne Stevens;
d) een vertegenwoordiger van Katholieke Vereniging Gehandicapten, een
gebruikersorganisatie: Herman Janssens.

Art. 7. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van een lid van
de sectorale kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:
a) Boerenbond: Karel Colman;
b) UNIZO: Caroline Deiteren;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Fien Adriaens;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Jan Mortier;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Tommy
Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake gezondheid die gezamenlijk is voorgedragen door de koepels, vermeld in
punten a), b) en c): Johan Fobelets;
3°
de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen en zelfstandige zorgverstrekkers
die actief zijn in het beleid inzake gezondheid:
a) één van Federatie van Vrije Beroepen: Hilde Deneyer;
b) één van SOM de Federatie van Sociale Ondernemingen: Ingrid De Kelver;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Elke Verlinden;
d) één van Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
e) één van Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk: Anthony Cafmeyer;
f) één van Zorgnet-Icuro: Margot Cloet;
g) een vertegenwoordiger van de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten, een
beroepsvertegenwoordiger van de artsen: Jan Van de Perre;
4°
de vier vertegenwoordigers van ziekenfondsen: telkens één van:
a) Landsbond der Christelijke Mutualiteiten: Luc Van Gorp;
b) Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen: Wim Van Hecke;
c) Nationaal verbond van Socialistische mutualiteiten: Jannie Hespel;
d) Landsbond van de Liberale Mutualiteiten: Laura De Brandt;
5°
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
gezondheid :
a) één door Vlaams Patiëntenplatform: Susanne Opdebeeck;
b) één door Vlaamse Ouderenraad: Jul Geeroms;
c) een vertegenwoordiger van Caritas, een armoedeorganisatie: Dominic
Verhoeven;
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d) een vertegenwoordiger van Vlaamse Federatie van Gehandicapten, een
gebruikersorganisatie: Veerle Van Den Eede.
Art. 8. De hierna vermelde vertegenwoordigers worden tot plaatsvervanger van een lid van
de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
1°
de vier vertegenwoordigers van de werkgevers: telkens één van:
a) Boerenbond: Bert Christianen;
b) UNIZO: Wim Van Esch;
c) Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen: Kristel De Roy;
d) Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen: Sonja Teughels;
2°
de vier vertegenwoordigers van de werknemers:
a) één van Algemeen Belgisch Vakverbond: Elisabeth Geenen ;
b) één van Algemeen Christelijk Vakverbond: Tijl Ruesen;
c) één van Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België: Tommy
Jonckheere;
d) de vertegenwoordiger van een sectorale vakbond die actief is in het beleid
inzake gezin en jongerenwelzijn die gezamenlijk is voorgedragen door de koepels,
vermeld in punten a), b) en c): Philippe Diepvents;
4°
de zeven vertegenwoordigers van voorzieningen die actief zijn in het beleid inzake
gezin en jongerenwelzijn:
a) één van Federatie van Sociale Ondernemingen: Neeltje Grefhorst;
b) één van Vlaams Welzijnsverbond: Hendrik Delaruelle;
c) één van Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten: Henk Keygnaert;
d) één van Unieko: Ann Rombaut;
e) drie vertegenwoordigers van organisaties die de voorzieningen of de
zelfstandige zorgverstrekkers vertegenwoordigen die actief zijn in het beleid
inzake gezin en jongerenwelzijn, die worden aangeduid door de Vlaamse
Regering: Margot Cloet van Zorgnet-Icuro, Erwin Devriendt van Solidariteit voor
het Gezin en Marc Verlodt van vzw Dennenhof;
5° twee vertegenwoordigers van KidsLife Vlaanderen en Parentia Vlaanderen,
private uitbetalingsactoren: Pol Pirard en Gabor Husson;
6°
de vier vertegenwoordigers van gebruikers in het kader van het beleid inzake
gezin en jongerenwelzijn:
a) één van De Ambrassade: Ellen De Boeck;
b) één van Gezinsbond: Elke Valgaeren;
c) één van Nederlandstalige Vrouwenraad: Katrien Bruggeman;
d) een vertegenwoordiger van Welzijnszorg, een armoedeorganisatie: Koen
Trappeniers.
Art. 9. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de intersectorale
kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Anja Declercq.
Art. 10. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de sectorale
kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en Personen met een Handicap van de
Vlaamse Raad WVG benoemd: Koenraad Stabel.
Art. 11. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de sectorale
kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Dirk Ramaekers.
Art. 12. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot lid van de sectorale
kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Gaby Jennes.
Art. 13. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot plaatsvervanger van de
onafhankelijke deskundige in de intersectorale kamer van de Vlaamse Raad WVG benoemd:
Dominique Verté.
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Art. 14. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot plaatsvervanger van de
onafhankelijke deskundige in de sectorale kamer Beleid Vlaamse Sociale Bescherming en
Personen met een Handicap van de Vlaamse Raad WVG benoemd: Erwin Devriendt.
Art. 15. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot plaatsvervanger van de
onafhankelijke deskundige in de sectorale kamer Gezondheid van de Vlaamse Raad WVG
benoemd: Roel Van Giel.
Art. 16. De hierna vermelde onafhankelijke deskundige wordt tot plaatsvervanger van de
onafhankelijke deskundige in de sectorale kamer Gezin en Jongerenwelzijn van de
Vlaamse Raad WVG benoemd: XXXXXXXX.
Art. 17. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.
Brussel,
De Vlaamse minister van WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN,

Jo VANDEURZEN
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