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1. Volgens het decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid
en de beleidsparticipatie van ouderen van 7 december 2012 heeft de Vlaamse Ouderenraad
als algemene opdracht ‘hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering,
van het Vlaams Parlement of van een strategische adviesraad, advies uit te brengen over alle
aangelegenheden die ouderen aangaan. Daartoe volgt de raad de ontwikkelingen in het
ouderenbeleid op en heeft hij oog voor de behoeften en de participatie van ouderen. De
Vlaamse Regering kan bijkomende opdrachten toevertrouwen aan de Vlaamse
Ouderenraad.’
Art.7, § 3. Van hetzelfde decreet bepaalt verder: ‘De leden van de Vlaamse Regering winnen
het advies van de Vlaamse Ouderenraad in over alle ontwerpen van beslissingen die van
strategisch belang zijn voor ouderen.’
De beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Ouderenraad, die
de algemene opdracht van de Vlaamse Ouderenraad concretiseert, bevat als doelstellingen
o.m.
- ‘het vergroten en ondersteunen van de inspraak en participatie van ouderen in het
beleid’ (art.7.1)
- ‘tijdig signaleren van maatschappelijke gegevens en ontwikkelingen die een
beslissende invloed hebben op het leven van de ouderen’ (art.10.1)

2. In het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse Regering wordt aangekondigd dat de
regering werk zal maken ‘van een vernieuwd Vlaams overlegmodel voor de Vlaamse sociale
bescherming met zorgaanbieders/zorgverleners, vertegenwoordigers van de cliënt,
zorgkassen maar ook sociale partners en onafhankelijke deskundigen en evolueren naar een
goed model van complementariteit waarbij elk niveau met respect voor ieders
bevoegdheden en keuzes die daarbinnen worden gemaakt, meewerkt.’
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De Vlaamse Ouderenraad stelt vast dat
- de ouderen zonder twijfel een aanzienlijk deel uitmaken van de cliënten van de
Vlaamse sociale bescherming
- de uitbouw van deze Vlaamse sociale bescherming een beslissende invloed zal
hebben op hun leven, vermits het o.m. gaat over het samenbrengen van verschillende
tegemoetkomingen en systemen van inkomensgerelateerde zorg waar ouderen
beroep op doen en die moet leiden tot een meer gestroomlijnde toegang tot de
rechten op tegemoetkomingen en zorg
- en hun participatie in het overleg daaromtrent voor hen derhalve van strategisch
belang is

3. Vanuit zijn opdracht en gezien deze vaststellingen is de Vlaamse Ouderenraad van
oordeel dat de ouderen in het vernieuwd Vlaamse overlegmodel voor de sociale
bescherming rechtstreeks moeten vertegenwoordigd zijn via een voor de Vlaamse ouderen
representatieve instantie.
De Vlaamse Ouderenraad kan o.i. zeker een rol spelen bij het inbrengen van de belangen van
ouderen
- enerzijds vanuit haar representatieve samenstelling: alle ouderenorganisaties in
Vlaanderen zijn lid van de Vlaamse Ouderenraad
- anderzijds vanuit haar doelstelling om het overleg tussen de ouderenorganisaties te
ondersteunen en te bevorderen (zie statuten)
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