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Adviesvraag Rio +20  

 

 

Mijnheer de minister-president 

De SERV waardeert dat u de stakeholders wil betrekken bij zowel het Rio+20 proces als de 

implementatie in Vlaanderen. De sociale partners zijn daarin belangrijke actoren. Zij partici-

peren via hun internationale organisaties rechtstreeks aan het besluitvormingsproces van de 

VN. Ook op de andere beleidsniveaus werken de sociale partners samen in advies- en over-

legorganen en nemen zij actief deel aan de visievorming, analyses en consultaties.  

Daarom koos de SERV er niet zozeer voor om met zijn advies bij te dragen aan de Europese 

standpuntbepaling. De focus van het advies ligt meer op de concrete input voor Rio+20 die 

vanuit Vlaanderen kan worden voorbereid en op de wenselijkheid om de thema‟s en resulta-

ten van Rio+20 te concretiseren en te laten doorwerken op Vlaams niveau.  

Wat vergroening van de economie betreft, moet alleszins niet worden gewacht op Rio+20. 

De SERV heeft in recente adviezen en rapporten tal van aanbevelingen gedaan waarmee de 

Vlaamse Regering vandaag al concreet aan de slag kan gaan. 

Zoals u zult kunnen lezen in het advies, engageert de SERV zich in elk geval om de komen-

de maanden concreet te werken rond het Rio+20 proces in Vlaanderen. De SERV wil zo 

helpen om de Rio+20 thema‟s levendig te houden en de concrete vertaling te doen naar 

Vlaanderen. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Caroline Copers Pieter Kerremans 

voorzitter SERV Administrateur-generaal 

 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
mailto:rvpeer@serv.be
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Krachtlijnen 

Een concreet engagement voor duurzame ontwikkeling is meer dan ooit op wereld-

schaal noodzakelijk. Dat vergt meer dan het formuleren en onderschrijven van doelstel-

lingen. Ze moeten ook gemeten en bereikt worden. Dat is wat er in Rio op de agenda 

staat en hopelijk ook met succes zal worden aangepakt. 

Over heel de wereld zijn de voorbereidingen voor Rio+20 aan de gang. De sociale 

partners zijn daarin belangrijke actoren en participeren actief. Op het vrij algemene 

niveau waarop het debat zich momenteel nog situeert, ziet de SERV geen voor Vlaan-

deren specifieke en belangrijke aandachtspunten die nog niet door de sociale partners 

op Belgisch, Europees en internationaal niveau worden meegenomen. Dit advies heeft 

dan ook niet zozeer de ambitie om bij te dragen aan de Europese standpuntbepaling. 

De focus ligt meer op de concrete input voor Rio+20 die vanuit Vlaanderen kan worden 

voorbereid en op de wenselijkheid om de thema‟s en resultaten van Rio+20 te concre-

tiseren en te laten doorwerken op Vlaams niveau. 

De SERV formuleert in dit advies vier belangrijke boodschappen: 

1. De transitie naar een groene economie moet voldoende breed worden gekaderd. 

Naast groene en economische aspecten moet er volwaardige aandacht zijn voor 

sociale- en verdelingsaspecten. De SERV beklemtoont bovendien dat de vergroe-

ning van de economie slechts één uitdaging vormt naast vele andere, waarvoor 

vergroening niet noodzakelijk het antwoord is. 

2. De SERV meent dat er vanuit Vlaanderen een concrete input voor Rio+20 moet 

worden voorbereid. De SERV raadt aan om één of twee thema‟s te kiezen die in-

ternationaal kunnen aanspreken en die tegelijk ook de aandacht voor duurzame 

ontwikkeling en vergroening van de economie in Vlaanderen kunnen versterken. 

3. Er is daarnaast nood aan doorwerking en concretisering op Vlaams niveau van de 

thema‟s en resultaten van Rio+20. Een sterke betrokkenheid van werkgevers en 

werknemers is daarbij essentieel. Zeker als het gaat over groene economie en 

groene jobs zijn de sociale partners de belangrijkste maatschappelijke actoren. Er 

moet bovendien niet worden gewacht op Rio+20. De SERV heeft in recente advie-

zen en rapporten tal van aanbevelingen geformuleerd waarmee al concreet aan de 

slag kan worden gegaan. 

4. De SERV engageert zich om de komende maanden een concrete bijdrage te leve-

ren aan het Rio+20 proces in Vlaanderen. Naast een aantal lopende projecten wil 

de SERV, in samenspraak met de Vlaamse overheid en in samenwerking met an-

dere sociaal-economische raden en het Europese Sociaal en Economisch Comité, 

regelmatig de analyses en ideeën die op internationaal niveau worden uitgewisseld 

inventariseren en vertalen naar Vlaanderen. De SERV zal aan de Nederlandse 

SER vragen om de tweejaarlijkse gezamenlijke studiedag in het teken te stellen 

van Rio +20. Op de website van de SERV zal er een opvolging van de Rio+20 on-

derhandelingen komen met aandacht voor de initiatieven van de sociale partners 

op alle niveaus. Er zijn ook plannen om in samenwerking met de ILO een SERV-

academie te organiseren rond het thema groene jobs. 
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Advies 

1. Inleiding 

Op 5 augustus 2011 ontving de SERV een schrijven van de minister-president van de 

Vlaamse Regering over Rio+20. Rio+20 is de VN wereldconferentie over duurzame 

ontwikkeling die volgend jaar (van 4 tot 6 juni 2012) plaatsvindt in Rio De Janeiro, 20 

jaar na de eerste wereldconferentie die eveneens in Rio De Janeiro doorging. Rio +20 

heeft drie doelstellingen:  

 Zorgen voor een vernieuwd politiek engagement voor duurzame ontwikkeling; 

 Vaststellen welke vorderingen er gemaakt zijn en welke hiaten er nog overblij-

ven bij de implementatie van de belangrijkste topconferenties voor duurzame 

ontwikkeling; 

 Aanpakken van (nieuwe) problemen die opduiken (bv. financieel-economische 

crisis, energie, water, biodiversiteit, voedsel, migratie, werkloosheid…). 

Inhoudelijk zal Rio+20 in het teken staan van twee thema‟s:  

 een groene economie in het kader van duurzame ontwikkeling en armoedebe-

strijding; 

 het versterken van het internationale institutionele raamwerk voor duurzame 

ontwikkeling (governance). 

Binnen de Vlaamse overheid zijn de voorbereidingen volop aan de gang. De Vlaamse 

Regering wil uitdrukkelijk de Vlaamse stakeholders in het algemeen en de adviesra-

den en de SERV in het bijzonder betrekken bij het Rio+20 proces. Die betrokkenheid is 

voorzien op twee niveaus: 

 bij de voorbereiding van de Vlaamse positie naar aanleiding van de Europese 

standpuntbepaling op basis van de mededeling van de Europese Commissie 

van 20 juni 20111. 

 bij het debat over de voormelde thema‟s in Vlaanderen en de implementatie in 

Vlaanderen van de afspraken die op de wereldtop zullen worden gemaakt2. 

In de brief van de minister-president wordt aangegeven dat de inbreng kan gebeuren 

via een formeel advies, actieve deelname aan workshops of via een insteek tijdens het 

verdere proces. Op korte termijn wordt aan de adviesraden en de SERV alvast ge-

vraagd om deel te nemen aan een aantal thematische workshops die de Vlaamse 

overheid organiseert tijdens een Rio+20 stakeholdersforum op 3 oktober 2011. 

Dit advies bestaat uit twee delen. Een eerste deel bevat een reactie op de vraag van 

de minister-president. Een tweede deel is documentair. Het bevat achtergrondinforma-

tie samengebracht door het SERV-Secretariaat over Rio+20 en over de belangrijkste 

internationale actoren, sociale partners en initiatieven. 

                                                

1  Rio+20: naar een groene economie en betere governance COM 2011 363 

2  Wat betekent het Rio+20 proces voor Vlaanderen? Wat zijn de „enabling conditions‟ voor een groene 
economie in Vlaanderen? Welke maatregelen en sectoren zijn prioritair… 
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2. Advies en bemerkingen bij Rio+20 

1. SERV waardeert betrokkenheid stakeholders 

De SERV waardeert dat de Vlaamse Regering de sociale partners en andere stakehol-

ders wil betrekken bij zowel het Rio+20 proces als de implementatie in Vlaanderen. Dit 

sluit aan bij de rol die de Verenigde Naties zien voor de zgn. Major Groups3. Duurzame 

ontwikkeling is immers niet alleen een zaak van regeringen. Ook het middenveld en de 

sociaal-economische actoren hebben een cruciale rol te spelen. 

2. SERV bevestigt belang Rio+20 

De SERV hoopt dat Rio+20 een mijlpaal voor duurzame ontwikkeling zal worden. Meer 

dan ooit is een globaal antwoord en een concreet politiek en sociaal-economisch en-

gagement noodzakelijk. 

Het momentum is er. Door een aantal ontwikkelingen, en vooral de interferenties ertus-

sen, groeit de behoefte aan duurzame ontwikkeling als richtinggevend concept en aan 

een nieuwe impuls voor de mondiale duurzaamheidsagenda. Er zijn: 

 de wereldwijde financieel-economische crisis;  

 de schommelende en stijgende voedings-, grondstoffen- en energieprijzen 

(door toenemende schaarste maar ook door kartels en speculatie); 

 de toenemende druk op bijvoorbeeld het klimaat, grondstoffen, de watervoor-

raad, de ecosystemen en de biodiversiteit; 

 de ontwikkelingen op het vlak van bijvoorbeeld voedselonzekerheid, armoede, 

arbeidsomstandigheden en ongelijkheid; 

 … 

De ervaringen met internationale klimaatonderhandelingen en andere mondiale the-

ma‟s maken daarnaast duidelijk dat een ander institutioneel raamwerk en andere go-

vernancemodellen noodzakelijk zijn om daadwerkelijk vooruitgang te boeken. Duurza-

me ontwikkeling vergt bovendien meer dan het formuleren en onderschrijven van 

doelstellingen. Ze moeten ook gemeten en bereikt worden. Dat is ook wat er op we-

reldschaal in Rio op de agenda staat en hopelijk ook zal worden aangepakt. 

3. Groene economie en governance moeten breed worden gekaderd 

De SERV erkent dat de thema‟s groene economie en governance belangrijk zijn. Hoe-

wel groene economie als visie- en denkbeeld nog verdere uitklaring vraagt, werkt het 

thema alvast mobiliserend voor een brede waaier van partijen die allemaal hun rol 

hebben en een bijdrage moeten leveren. Dat kan ertoe bijdragen dat duurzame ontwik-

keling integraal onderdeel wordt van het mainstream beleid op alle niveaus en bij alle 

actoren. 

Een belangrijk aandachtspunt is evenwel dat de transitie naar een groene economie 

voldoende breed wordt gekaderd vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling en 

                                                

3  De Major Groups zijn: Wetenschappelijk wereld, Vrouwen, Kinderen en  jeugd, Industrie, zakelijke 
wereld en de werkgeversorganisaties, Werknemers en vakbonden, Lokale overheden, NGO‟s en de 
partners van ontwikkelingssamenwerking, Landbouwers en de Inheemse bevolkingsgroepen 
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armoedebestrijding, zodat er naast groene en economische aspecten ook volwaardige 

aandacht is voor sociale- en verdelingsaspecten.  

De SERV wijst verder op de onderlinge samenhang tussen de twee thema‟s. De ver-

sterking van het internationale institutioneel raamwerk is noodzakelijk om de transitie 

naar een groene economie te realiseren en te versnellen. Omgekeerd is de uitdaging 

om de economie te vergroenen een belangrijke hefboom om de relevante governance-

vragen scherp te krijgen en aandacht te hebben voor zaken zoals systeeminnovaties; 

cultuur, normen en waarden; rollen en mogelijkheden van de diverse actoren; geïnte-

greerd beleid en verticale en horizontale coördinatie van beleid; openheid, wendbaar-

heid en weerbaarheid van individuen, overheden en samenlevingen;… 

De SERV beklemtoont daarnaast dat de vergroening van de economie ook op wereld-

vlak slechts één uitdaging vormt naast vele andere, waarvoor vergroening niet noodza-

kelijk het antwoord is. In die zin is de relatie belangrijk tussen de twee thema‟s en de 

drie doelstellingen van de Rio+20 conferentie (hernieuwd politiek engagement voor 

duurzame ontwikkeling, evaluatie van de vooruitgang en de lacunes, nieuwe uitdagin-

gen identificeren). 

4. Sociale partners zijn kernactoren en werken op alle niveaus actief mee 

Over heel de wereld zijn de voorbereidingen voor Rio+20 volop aan de gang. De VN 

nodigt zeer breed uit: regeringen, intergouvernementele organisaties en de civiele 

maatschappij inclusief de zogenoemde Major Groups werden uitgenodigd om bijdragen 

aan de analyse en het debat en aan het slotdocument dat op de conferentie zal worden 

voorgesteld.  

Verschillende Major Groups hebben aangekondigd om zelf evaluaties uit te voeren van 

de stand van zaken op het gebied van duurzaamheid in hun sector, en om te analyse-

ren wat er al bereikt is, wat de mogelijkheden en uitdagingen zijn, en welke maatrege-

len nodig worden geacht. Alle grote multilaterale organisaties kwamen en komen met 

eigen visies en teksten: IAO, OESO, Wereldbank, en ook de Europese Unie. Ook de 

wereld van de NGO‟s, de civiele organisaties en de academici en denktanks bereiden 

zich voor en doen hun inbreng rechtstreeks of via stakeholdersfora op de diverse ni-

veaus.  

De sociale partners behoren tot twee van de Major Groups (industrie, zakelijke wereld 

en de werkgeversorganisaties en de werknemers en hun vakbonden). Zij participeren 

via hun internationale organisaties rechtstreeks aan het besluitvormingsproces van de 

VN. Zeker als het om groene economie en groene jobs gaat, zijn de sociale partners 

de belangrijkste maatschappelijke actoren. 

In gezamenlijk overleg kunnen de sociale partners nog meer bieden. Daarom werken 

zij samen in bv. het programma voor groene banen en groene economieën van de In-

ternationale Arbeidsorganisatie. Eén van de basisboodschappen die de IAO uitdraagt 

in dit programma is dat de transitie naar een groene economie met duurzame jobs 

moet plaatsvinden in overleg met de sociale partners, en dat landen waar dit gebeurt 

beter gewapend zijn tegen de nieuwe wereldwijde uitdagingen. Ook op de andere be-

leidsniveaus werken de sociale partners samen in advies- en overlegorganen en parti-

ciperen zij actief aan de visievorming, analyses en consultaties. 

Op het vrij algemene niveau waarop het debat zich momenteel nog situeert, zijn er vol-

gens de SERV geen voor Vlaanderen specifieke en belangrijke aandachtspunten die 
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vandaag moeten worden gemeld, en die nog niet door de sociale partners op Belgisch, 

Europees en internationaal niveau worden meegenomen (zie achtergrondnota). De 

SERV heeft dan ook niet de ambitie om met dit advies bij te dragen aan de Europese 

standpuntbepaling. 

5. Ook op Vlaams niveau is er nood aan een denkproces 

De SERV beklemtoont evenwel dat er ook op Vlaams niveau nood is aan een denk-

proces over de thema‟s van Rio+20 zodat in het verdere proces een concrete toege-

voegde waarde kan worden geleverd.  

De SERV suggereert om aan te sluiten bij de geplande internationale uitwisseling van 

beste praktijken op het vlak van onder meer nationale en lokale duurzaamheidsstrate-

gieën, groene economie en groene jobs, en initiatieven op het gebied van maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen. Dat kan concreet door één of twee thema‟s te kiezen 

die internationaal aanspreken en die tegelijk ook de aandacht voor duurzame ontwikke-

ling en vergroening van de economie in Vlaanderen versterken. Het lijkt logisch om 

daarbij aan te sluiten bij een van de transversale thema‟s die zijn opgenomen in de 

conceptnota van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011 over de verdieping en verster-

king van het Pact 2020, temeer omdat er in die thema‟s volgens de principes van tran-

sitiemanagement zal worden gewerkt met een langetermijnperspectief en met een 

praktijkgerichte en participatieve focus. 

6. Doorwerking van Rio+20 in Vlaanderen is belangrijk 

Daarnaast is er volgens de SERV nood aan doorwerking en concretisering van de 

thema‟s en resultaten van Rio+20 op Vlaams niveau.  

Sinds zijn ontstaan heeft de SERV de competitiviteit van de economie, de creatie van 

duurzame jobs en de aandacht voor het leefmilieu op zijn agenda staan. In het Pact 

2020 hebben de Vlaamse Regering, de Vlaamse sociale partners en het middenveld 

op geïntegreerde wijze het sociaal-economisch toekomstbeeld van Vlaanderen ge-

schetst. Dat werd in drie kernwoorden samengevat: welvaartscreatie, inclusie en duur-

zaamheid. In wezen beoogt het Pact 2020 de transitie naar een duurzame, innovatieve 

en toekomstgerichte economie. Vergroening van de economie is daarbij een belangrijk 

aspect, naast andere uitdagingen. 

De doelstellingen van het Pact 2020 blijven voor de SERV het uitgangspunt. Dat neemt 

niet weg dat de SERV zich inschrijft in de geplande versterking en verdieping ervan 

zoals aangekondigd in de conceptnota van de Vlaamse Regering van 8 juli 2011, en de 

wenselijkheid van een visie op langere termijn (na 2020) onderschrijft. De afstemming 

en wisselwerking tussen het Pact 2020 en strategische beleidsplannen zoals de 

Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (VSDO), het Vlaams hervormingsprogram-

ma EU 2020, en initiatieven zoals de rondetafels in het kader van de Staten-Generaal 

Industrie blijft een belangrijk aandachtspunt. 

De SERV beklemtoont dat het essentieel is dat er een sterke betrokkenheid bestaat 

van werkgevers en werknemers bij de verdere ontwikkeling van de toekomstvisie en de 

concretisering van de toekomstprojecten. 
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7. Vlaamse Regering kan nu al concreet aan de slag 

Op een meer concreet niveau verwijst de SERV naar een aantal van zijn belangwek-

kende adviezen en rapporten over onder meer duurzame ontwikkeling, vergroening 

van de economie, energiebesparing en hernieuwbare energie, maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen en governance (zie referentielijst). Die adviezen en rapporten 

bevatten tal van aanbevelingen voor het innovatiebeleid, het economisch ondersteu-

ningsbeleid, het milieu- en energiebeleid, het arbeidsmarkt- en competentiebeleid en 

het bestuurlijk beleid waarmee nu al concreet aan de slag kan worden gegaan in 

Vlaanderen. 

In het bijzonder wenst de SERV te wijzen op zijn advies van 14 september 20114. 

Daarin  werd vastgesteld dat de Vlaamse economie vandaag bezig is met transforma-

tieprocessen, ook op ecologisch vlak. Zowel op streekniveau, sectorniveau als be-

drijfsniveau, zowel in grote als kleine ondernemingen, zowel in de primaire (land- en 

tuinbouw, veeteelt), secundaire (industrie) als de dienstensectoren, inclusief de social-

profit, wordt onder druk van marktomstandigheden en/of op strategisch bewuste wijze 

ingespeeld op de vergroeningsgolf. De interactie tussen de competitiviteit en de trans-

formatie van de Vlaamse economie moet daarbij centraal staan: Vlaanderen heeft een 

competitieve economie nodig om de nodige transformatieprocessen te kunnen initiëren 

en implementeren; andersom dragen innovatieve transformatieprocessen bij tot de 

competitiviteit van het Vlaamse economisch weefsel.  

Op het terrein worden de ondernemingen, sectoren en streekactoren echter geconfron-

teerd met drempels en obstakels die de transformatieprocessen bemoeilijken. Een be-

langrijke vaststelling is dat de meeste drempels te maken hebben met lacunes in het 

flankerend beleid van de overheid. De centrale boodschap van dat SERV-advies is dan 

ook dat een efficiënt flankerend beleid, aangestuurd door een doelmatige overheid die 

niet alleen de randvoorwaarden creëert maar op onderdelen ook bewust en goed geïn-

formeerd kiest, een absolute must is om de Vlaamse economie te transformeren naar 

een groene economie. De SERV heeft in zijn advies vijf prioritaire domeinen uitgewerkt 

waarop op korte termijn vooruitgang moet worden geboekt: 

 meer middelen voor O&O met aandacht voor gerichte ondersteuning van eco-

innovaties; 

 meer aandacht voor energie, energiekosten en energiebesparing; 

 een effectief, coherent en efficiënt economisch overheidsinstrumentarium met 

focus op vergroening en duurzaamheid; 

 een stabiel, rechtszeker en doelgericht regelgevend kader; 

 een pro-actief en vooruitstrevend arbeidsmarkt- en competentiebeleid. 

8. SERV engageert zich voor concretisering van Rio+20 in Vlaanderen 

De SERV engageert zich om net zoals de vele andere groepen en stakeholders in alle 

continenten een concrete bijdrage te leveren aan Rio+20: 

 De SERV zal de komende maanden hopelijk nauw betrokken worden bij onder 

meer de versterking en verdieping van het Pact 2020, de implementatie van het 

witboek Nieuw Industrieel beleid en de rondetafels in het kader van de Staten-

                                                

4 Advies over groene transformatieprocessen In de Vlaamse economie op basis van een terreinverken-
ning, 14/09/2011 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110914_SERA_2011_groene%20economie.pdf


Advies Rio +20 

11 

Generaal Industrie. De SERV heeft tevens de vraag gesteld om ook in het ener-

giedebat vroeger en diepgaander zijn rol te kunnen spelen en expertise te kun-

nen inbrengen. Er is bovendien een akkoord in voorbereiding over het toekomstig 

loopbaan- en arbeidsmarktbeleid. De SERV zal daarbij zoals in het verleden 

steeds de duurzaamheidsgedachte centraal stellen. 

 Binnen de SERV wordt het instrument „Competent‟ ontwikkeld5, waarmee een 

door de sociale partners gevalideerde database wordt gecreëerd die op termijn 

toelaat om wijzigingen in “skills needs” te detecteren tot op het niveau van de 

competenties die nodig zijn als gevolg van maatschappelijke en sociaal-

economische trends zoals duurzame ontwikkeling, vergroening en transformatie 

van de economie. 

 De sociale partners en het SERV-Secretariaat zullen actief deelnemen aan de 

thematische workshops die de Vlaamse overheid organiseert tijdens de geplande 

Rio+20 stakeholdersfora6. 

 De SERV zal zich de komende maanden ook beschikbaar stellen als een partner 

voor de Vlaamse overheid om in samenspraak met andere actoren de vertaling 

naar Vlaanderen te doen van de analyses, inzichten en voorbeelden die op inter-

nationaal vlak in de aanloop naar Rio+20 beschikbaar zijn of zullen komen: 

 De SERV zal de acties van andere sociaal-economische raden en van het Eu-

ropese Sociaal en Economisch Comité nauw opvolgen en er contact mee op-

nemen.  

 De SERV zal aan de Nederlandse SER vragen om de tweejaarlijkse geza-

menlijke studiedag in het teken te stellen van Rio +20.  

 Op de website van de SERV zal er een opvolging van de Rio+20 onderhande-

lingen komen met aandacht voor de initiatieven van de sociale partners op alle 

niveaus. 

 Er zijn plannen om in samenwerking met de ILO een SERV-academie te or-

ganiseren rond het thema groene jobs. 

3. Rio +20: achtergrondnota 

Zie afzonderlijk document. 

                                                

5  http://www.serv.be/competentieteam/competent  

6  Zie http://do.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=272  

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110929_RIO+20_ann.pdf
http://www.serv.be/competentieteam/competent
http://do.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?id=272
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Referentielijst 
SERV-publicaties over duurzame ontwikkeling en algemeen beleid (selectie) 

Advies Prioriteiten Pact 2020, 31/05/2011. 

Advies Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (VSDO), 06/10/2010. 

Advies Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020-strategie, 15/09/2010. 

Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor het investeringsplan (WIP): Meer duurza-
me werkgelegenheid in een vernieuwende economie, Akkoord. 18/12/2009. 

Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, 08/07/2009. 

Advies Pact 2020 Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse Regering, 10/06/2009. 

Pact 2020: een nieuw toekomstpact voor Vlaanderen. 20 doelstellingen. Akkoord. 
19/01/2009. 

Advies Decreet duurzame ontwikkeling, 14/12/2007. 

Advies Bestuurlijke aanbevelingen voor een effectieve Vlaamse Strategie Duurzame 
Ontwikkeling, 28/04/2005. 

 

SERV-publicaties over vergroening en transformatie van de economie (selectie) 

Advies Groene warmte, in voorbereiding. 

Advies Groene transformatieprocessen in de Vlaamse economie op basis van een ter-
reinverkenning, 14/09/2011. 

Sociale innovatie in de Vlaamse bedrijfspraktijk, informatiedossier, StIA , 09/09/2011. 

Advies Witboek nieuw industrieel beleid – ronde tafels, 07/09/2011. 

Samenwerking bij technologische innovatie tussen bedrijven en kenniscentra. Informa-
tiedossier, StIA, augustus 2011. 

Advies Invulling ViA-doorbraak Innovatiecentrum Vlaanderen, 06/07/2011. 

Advies Rationeel energiegebruik, 06/07/2011. 

Advies Decreet economisch ondersteuningsbeleid; 06/07/2011. 

Advies Kosten-batenanalyse slimme meters, 01/06/2011. 

Advies Decreet brownfieldconvenanten, 04/05/2011. 

Advies Procesnota ruimtelijke economie, 18/04/2011. 

Iedereen duurzaam inzetbaar. Event. 07/04/2011. 

Rapport Hernieuwbare Energie: Informatiedossier voor het debat, 04/04/2011. 

Advies Groenboek 'Nieuw Industrieel Beleid voor Vlaanderen', 17/11/2010. 

Gazellen: groei en organisatie. Informatiedossier, StIA, 13/10/2010. 

Advies Ecologiesteun, 22/09/2010. 

Inspirerende voorbeelden van competentiebeleid. Actie in het kader van de competen-
tieagenda 2010. 

Advies Flankerend beleid voor een duurzame, toekomstgerichte industrie, 15/09/2010. 

Advies Versnelling investeringsprojecten, 26/05/2010. 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110525_Prioriteiten_Pact2020.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20101006_Vlaamse_Strategie_Duurzame_Ontwikkeling.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20100915_Vlaams_hervormingsprogramma_EU2020.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1586.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1538.pdf
file:///C:/Users/pvhumbeeck/Documents/Pact%202020%20Stapstenen%20voor%20de%20nieuwe%20Vlaamse%20Regering
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1450.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1255.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/761.pdf
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-groene-warmte
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110914_SERA_2011_groene%20economie.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/Informatiedossier_Sociale%20innovatie_def_raad2.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_BR_20110907_Witboek_IndBeleid_Rondetafel.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/Informatiedossier%20Samenwerking%20Kenniscentra%20bedrijven%202011%20definitief.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/Informatiedossier%20Samenwerking%20Kenniscentra%20bedrijven%202011%20definitief.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_BR_20110706_Innovatiecentrum_Vlaanderen_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110706_REGODV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_BR_20110706_ecsteun_ADV.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110601_kosten-batenanalyse_slimmemeters.pdf
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-wijziging-brownfieldconvenanten
http://www.serv.be/serv/document/advies-procesnota-ruimtelijke-economie
http://www.serv.be/serv/event/iedereen-duurzaam-inzetbaar
http://www.serv.be/serv/publicatie/rapport-hernieuwbare-energie
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20101117_Groenboek_NIB.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20101013_Informatiedossier_Gazellen_groei_en_organisatie.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20100922_Wijziging_ecologiesteunregeling.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1527.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20100915_Flankerend_beleid.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/1642_0.pdf
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Impact van de financiële en economische crisis op Vlaanderen en België, Rapport. 
07/10/2009 

Advies Milieu- en energie-innovatieplatform (MIP), 13/06/2007. 

Naar een industrieel beleid voor het milieu: Technologie en innovatie als sleutel voor 
een duurzame welvaart. Rapport, 01/2003. 

 

SERV-publicaties over maatschappelijk verantwoord ondernemen (selectie) 

Advies Ondersteuning sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(MVO), in voorbereiding. 

“Aantoonbaar verantwoord”. Workshop MVO en monitoring door bedrijven en de over-
heid – forum voor gedachtenuitwisseling, 16 juni 2011. Verslag en presentaties. StIA, 
29/06/2011. 

Elementen voor een mogelijke MVO-indicator. Nota denkoefening, StIA, 06/04/2011. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Duurzaam zaken doen duurt het langst. 
Informatiedossier. StIA, 22/02/2011. 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Dossier en campagne. 05/10/2007. 

 

SERV-publicaties over armoede en sociaal beleid (selectie) 

SERV- en VESOC- overleg Armoedebestrijding. 

Advies Actielijst allochtonen, Commissie Diversiteit, 2/2/2011. 

Advies Actielijst arbeidshandicap, Commissie Diversiteit, 18/5/2011. 

Advies over het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014, 12 mei 2010. 

 

SERV-publicaties over governance (selectie) 

Advies Wit- en groenboeken, 01/06/2011. 

Advies Strategisch beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en administratieve 
vereenvoudiging 2009-2014, 23/02/2011. 

Advies Groenboek interne Staatshervorming, 14/10/2010. 

Advies Meerjarenprogramma slagkrachtige overheid, 06/07/2010. 

Advies Betere regelgeving voor een effectieve en efficiënte overheid en meer welvaart 
en welzijn, 10/03/2010. 

Wetgevingsprocedures, -structuren en -instrumenten in Vlaanderen: een evaluatie van 
10 jaar wetgevingsbeleid in Vlaanderen, Rapport, 10/03/2010. 

Advies over de tussentijdse conclusies van de Commissie Effectieve en Efficiënte 
Overheid, 20/03/2009. 

Maken we goede regelgeving? Benchmarking van Vlaanderen. Rapport, 09/02/2007. 

Advies Bestuurlijke aanbevelingen voor een effectieve Vlaamse Strategie Duurzame 
Ontwikkeling, 28/04/2005. 

Advies Reguleringsimpactanalyse (RIA) in Vlaanderen evaluatie en aanbevelingen, 
22/11/2006. 

Advies Invoering van een regelgevingsagenda, 22/11/2006. 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1558.pdf
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-het-milieu-en-energie-innovatieplatform
http://www.serv.be/serv/publicatie/discussienota-naar-een-industrie%C3%ABl-beleid-voor-het-milieu-technologie-en-innovatiea
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-ondersteuning-sociale-economie-en-maatschappelijk-verantwoord-ondernemen-mvo
mailto:lbaisier@serv.be?subject=Workshop%20MVO%20en%20monitoring%20door%20bedrijven%20en%20de%20overheid%20–%20forum%20voor%20gedachtenuitwisseling,%2016%20juni%202011.%20Verslag%20en%20presentaties
mailto:lbaisier@serv.be?subject=Elementen%20voor%20een%20mogelijke%20MVO-indicator.%20Nota%20denkoefening
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/20110222_MVO_Duurzaam_zaken_doen_duurt_het_langst_dec2010.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1211.pdf
mailto:mdethee@serv.be?subject=SERV-%20en%20VESOC-%20overleg%20armoedebestrijding
http://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-actielijst-allochtonen
http://www.serv.be/diversiteit/publicatie/advies-actielijst-personen-met-arbeidshandicap
http://www.serv.be/sites/default/files/1631.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110601_groen_witboeken_0.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20110223_beleidskaderregelgeving.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20101006_Groenboek_Interne_Staatshervorming.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_ADV_20100701_meerjarenprogrammaCAG.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1620.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1621.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/1490.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERA%20Deel%20B%20%20regelgeving.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/pdfpublicaties/761.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV%20112206_Advies_regelgevingsagenda.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV%20112206_Advies_regelgevingsagenda_0.pdf

