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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse bepalingen van het kaderdecreet van 
22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking 
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De heer Geert BOURGEOIS 

Minister-president van de Vlaamse Regering 

Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed 

Martelaarsplein 19 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon 
Ria Van Peer 
rvpeer@serv.be 

ons kenmerk 
SERV_BR_20170918_kaderdecreet_ontwikkelingssamenwerking_rvp 
 

Brussel 
18 september 2017 
 

Adviesvraag voorontwerp van decreet tot wijziging en optimalisatie van diverse 
bepalingen van het kaderdecreet van 22 juni 2007 inzake ontwikkelingssamenwerking 

Mijnheer de minister-president 
 

De SERV zal in dit briefadvies niet ingaan op de concrete  artikels van het wijzigingsdecreet 
maar wenst zich te beperken tot enkele algemene bemerkingen. 

De SERV is het eens met de bedoelingen van het wijzigingsdecreet om de Vlaamse 
ontwikkelingssamenwerking aan te passen aan het nieuwe internationaal kader van mondiale, 
inclusieve en duurzame ontwikkeling en de Agenda 2030. 

De Vlaamse sociale partners vinden het positief dat de voorgestelde wijzigingen in het 
ontwerpdecreet gebeuren op basis van een probleemanalyse en evaluaties. Ze verwijzen naar 
het SERV-advies over het groenboek bestuur d.d.19 december 2016 waarin de principes van 
een volwaardig consultatie- en participatiebeleid van alle belanghebbenden worden 
uiteengezet en vragen zich af of er voor dit voorontwerp van decreet wel voldoende inbreng 
van de stakeholders is kunnen gebeuren. Stakeholders beschikken immers over veel kennis 
en zijn een belangrijke bron van informatie in alle fases van het beleidsproces. 

Het ontwerp pakt een ruime waaier van knelpunten aan die de Vlaamse 
ontwikkelingssamenwerking actueel, accuraat en efficiënt moet maken en deze tegelijkertijd 
inpast in de holistische aanpak van de Agenda 2030. In die zin is het wijzigingsdecreet erg 
ambitieus en verdient het ondersteuning. De SERV dringt er wel op aan dat er werk wordt 
gemaakt van de integrale aanpak. 

Als overlegorgaan wenst de SERV van de gelegenheid gebruik te maken te herinneren aan 
de waarde van het sociaal overleg, ook in een ontwikkelingscontext. In de conceptnota over 
de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking anno 2030 wordt aangehaald dat een innovatief 
sociaal overlegmodel wel degelijk één van de troeven kan zijn voor een multi-
actorpartnerschap. Ontwikkelingsdoelstelling 8 tot bevordering van een aanhoudende, 
inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en 
waardig werk voor iedereen is geschreven op de maat van de sociale partners. 
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De Vlaamse sociale partners houden zich uiteraard ter beschikking om hun expertise van 
sociaal overlegactoren in te zetten en zo bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling. 

 
 

Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 

 


