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Voorwoord  

In 2013 richtten de Vlaamse sociale partners hun blik       

naast het ‘gewone’ advieswerk  in de eerste plaats op de 

zesde staatshervorming.  Deze staatshervorming geeft 

Vlaanderen een unieke kans om verder te bouwen aan 

een goed doordacht en efficiënt beleid rond sociale be-

scherming, arbeidsmarkt, economie en energie. Redenen 

te over dus voor de Vlaamse sociale partners om zich te 

verdiepen in deze materies en voorstellen te doen om van 

deze staatshervorming een succes te maken. Op 27 juni 

2012 sloten de sociale partners een eerste akkoord zesde 

staatshervorming af. Dit akkoord gaf in hoofdlijnen aan 

welke beleidspistes de SERV voor ogen heeft. In 2013 

pleegden alle SERV-commissies intensief overleg om te 

komen tot een verdieping en concretisering van deze 

voorstellen.  

Zo boog de SERV zich onder meer over de thema’s activering, opleiding en vorming en 
doelgroepenbeleid. Op 23 januari 2013 bracht de SERV een addendum bij het akkoord 
staatshervorming uit over economische migratie. Verder werd druk overlegd over de 
concretisering van een Vlaams stelsel voor gezinsbijslagen en de structuren van be-
heer en uitvoering. Ook het woon-, energie- en begrotingsbeleid kregen de nodige 
aandacht. 
 
Maar helaas, over al deze werkzaamheden zult u weinig lezen in dit jaarverslag. De 
finale output, een nieuw SERV-akkoord over de zesde staatshervorming, verwachten 
we in de loop van 2014. Op de volgende pagina’s vindt u vooral een neerslag van het 
‘gewone’ advies- en overlegwerk van de SERV. Ook de werkzaamheden van de ande-
re SERV-entiteiten en de Vlaamse Havencommissie passeren de revue. 
 
Veel leesgenot! 
 
Jo Libeer 
voorzitter SERV 
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Deel 1 
Werking van de SERV 
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Hoofdstuk 1 SERV 

1. Advieswerk in cijfers 

De SERV ontving in 2013 79 adviesvragen. De SERV gaat niet op elke adviesvraag in, 

maar adviseert selectief om zo een grote(re) beleidsimpact te hebben. Daartoe ge-

bruikt de SERV een aantal criteria die de oriëntatie op belangrijke sociaal-economische 

dossiers en strategische discussies verzekert, met het oog voor de brede taakstelling 

van de SERV.  

De SERV gaat voor elke adviesvraag na of er overlapping is met het werkterrein van 

een andere strategische adviesraad. Is dat het geval, dan wordt samenwerking afge-

wogen (in de praktijk werkt de SERV vaak samen met de Minaraad). Soms wordt een 

advies door de sociale partners binnen een andere strategische adviesraad of com-

missie (MORA, SARWGG, Commissie Diversiteit of VHC) geformuleerd. 

Daarnaast brengt de SERV proactief een aantal adviezen op eigen initiatief uit. 

In 2013 heeft de SERV 68 adviezen1 uitgebracht, 59 op vraag van een minister en 9 op 

eigen initiatief. Over twee adviesvragen konden de sociale partners geen consensus 

bereiken en werden de standpunten van de organisaties in de raad aan de bevoegde 

minister overgemaakt. Voor 20 adviesvragen besliste de SERV geen advies uit bren-

gen. Voor 16 adviesvragen werd samengewerkt met een andere adviesraad. Samen-

werking verloopt vaak met de Minaraad (zie figuur 1).  

Figuur 1   Overzicht adviezen 2013 

 

                                                

1 Waarvan 5 adviezen op vraag en 1 op eigen initiatief werden opgestart eind 2012. 
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Het grootste aantal adviezen werd uitgebracht over de thema’s omgevingsbeleid (mili-

eu en ruimtelijke ordening), energie en werk (zie figuur 2). 

Figuur 2 Adviezen 2013 per thema 

 

 Raadzittingen 1.1.

In 2013 kwam de raad vijf keer fysiek bij elkaar. Daarnaast was er - nieuw sinds begin 

2013 - wekelijks een elektronische procedure bij de raad om adviezen goed te keuren. 

De adviezen die werden afgerond in de periode tussen juni 2013 en november 2013 

werden goedgekeurd onder voorbehoud van een eerstvolgende fysieke raad waarop 

alle werknemers- en werkgeversorganisaties vertegenwoordigd waren. Zo kwam het 

dat op de raad van 23 oktober 2013 29 adviezen werden bekrachtigd. 

In 2013 organiseerde de SERV voor 

het eerst open raden (17/4 - 10/7 - 

9/10). Deze open raden volgen op 

het gesloten gedeelte van de raad, 

dat enkel toegankelijk is voor de 

raadsleden zelf. Voor het open ge-

deelte nodigt de SERV een aantal 

stakeholders uit. Het thema van een 

open raad hangt samen met de 

agenda van het gesloten gedeelte. In 

het open gedeelte komen een aantal 

sprekers een thema verder uitdiepen, 

elk vanuit de eigen organisatie en onderzoeks- of beleidservaring. De open raden van 

2013 gingen respectievelijk over energie, begroting en kinderbijslag (zie tabel 1). 
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Tabel 1  Overzicht open raden met sprekers 

Open raad Sprekers 

 
Tien jaar vrijmaking van de Vlaamse ener-
giemarkt (17 april 2013) 
 

 

 Ann Vermorgen (voorzitter SERV) 

 Peter Van Humbeeck (SERV-
studiedienst) 

 Marc Vandenbosch (Febeg) 

 Walter Van den Bossche (Eandis) 

 André Pictoel (VREG) 

 Freya Van den Bossche (Vlaamse 
minister van Energie) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Financieringswet: hoe verhouden de 
Vlaamse en federale overheid zich na de 
zesde staatshervorming? (10 juli 2013) 
 

 

 Ann Vermorgen (voorzitter SERV) 

 Axel Mathot (SERV-studiedienst) 

 Koen Algoed (kabinet minister Muy-
ters) 

 Barbara Coppens (FOD Financiën) 
 

 
 

 
Kinderbijslag in Vlaanderen na de zesde 
staatshervorming (9 oktober 2013) 
 

 

 Ann Vermorgen (voorzitter SERV) 

 Michel Dethée (SERV-studiedienst) 

 Johan Verstraeten (gewezen admi-
nistrateur-generaal RKW, ere-
voorzitter ISSA) 

 Frank Vandenbroucke (gewezen 
federaal en Vlaams minister, pro-
fessor aan KULeuven en UA, Joop 
den Uylleerstoel UvA) 
 

 
  

http://avaritia/sites/SERV-comm/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={202006D2-0FA3-4B10-AEE1-EB187DA14865}&ID=1311
http://avaritia/sites/SERV-comm/_layouts/listform.aspx?PageType=4&ListId={202006D2-0FA3-4B10-AEE1-EB187DA14865}&ID=1621
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2. SERV als strategische adviesraad 

De SERV is de strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden 

met het sociaal-economisch overleg (zie figuur 3). 

Figuur 3  SERV als strategische adviesraad 

 

Daarnaast brengt de SERV jaarlijks advies uit over de begroting van de Vlaamse Ge-

meenschap (decretale opdracht).  

 Werk en sociale economie 2.1.

De commissie Arbeidsmarkt zet zowel in op advisering op vraag als op proactieve ad-

visering. Daarnaast bereidt de commissie Arbeidsmarkt ook de akkoorden voor die de 

SERV binnen het VESOC-overleg over arbeidsmarktbeleid wil afsluiten. Waar wense-

lijk organiseert de commissie Arbeidsmarkt overleg rond specifieke thema’s en worden 

externen uitgenodigd of geraadpleegd. De commissie Arbeidsmarkt werkt voor een 

aantal dossiers in opdracht van het dagelijks bestuur van de SERV. 

2.1.1. Concrete werkzaamheden van de commissie 

Arbeidsmarkt 

In 2013 kwam de SERV-commissie Arbeidsmarkt 34 maal samen. 

 

De SERV bracht in 2013 tien adviezen uit over het domein werk en sociale 

economie:  

 Vijf adviezen op vraag van de minister van Werk Muyters over loop-

baanbegeleiding, samenwerkingsakkoord instapstages, huispersoneel, 

Vlaams taaldecreet, illegale arbeid en sociale fraude. 

 Vijf adviezen op vraag van minister van Sociale Economie Van den 

Bossche over het maatwerkdecreet, lokale diensteneconomie (LDE), 

ondersteuningsorgaan sociale economie, commissie Sociale Economie 

en avenant samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie. 
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Een groot deel van de werkzaamheden van de commissie had ook dit jaar betrekking 

op de zesde staatshervorming. 

De commissie stelde een Addendum economische migratie op, dat hoort bij het SERV-

akkoord over de zesde staatshervorming van 27 juni 2012. Dit addendum werd door 

het dagelijks bestuur van de SERV goedgekeurd op 23 januari 2013. 

De commissie Arbeidsmarkt ontving een adviesvraag van minister van Werk Muyters 

over de werkervaringsprojecten. Hierover zal pas in 2014 worden geadviseerd. De 

maatregel wordt samen bekeken met de maatregelen inzake doelgroepenbeleid die in 

het kader van de zesde staatshervorming worden geregionaliseerd (en zo onderdeel 

uitmaken van het nieuwe SERV-akkoord staatshervorming 2014).  

2.1.2.  Adviezen

Samenwerkingsakkoord 

instapstages 

In het advies over het ontwerp van sa-

menwerkingsakkoord tussen de federa-

le staat, de gemeenschappen en de 

gewesten beklemtoont de SERV dat de 

bemiddelingsdiensten (VDAB) verant-

woordelijk zijn voor het contacteren van 

zij die in aanmerking komen voor de 

maatregel. Wat betreft de instapstages 

was er geen consensus onder de socia-

le partners over de technische modali-

teiten. Verder waren er bemerkingen in 

consensus bij de doelgroepomschrij-

ving, de financiering en de communica-

tie van de maatregel. Ten slotte waren 

er ook enkele fundamentele bedenkin-

gen bij de maatregel van 1% werkplek-

leerplaatsen uit het federaal tewerkstel-

lingsplan van 12 december 2012.  

Contactpersoon 

Mieke Valcke, tel. 02 209 01 17, 
mvalcke@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies samenwerkingsakkoord instaps-
tages 

Maatwerkdecreet 

Op 18 februari 2013 gaf de SERV een 

advies over het voorontwerp van de-

creet betreffende maatwerk bij collec-

tieve inschakeling. De SERV is vragen-

de partij voor een hervorming van het 

landschap van de sociale economie. 

Het is goed dat de tewerkstellingsmaat-

regelen in het kader van de beschutte 

werkplaatsen, de sociale werkplaatsen 

en de invoegmaatregel worden geïnte-

greerd en op elkaar afgestemd en dat 

discrepanties op het vlak van toegang 

tot de maatregel en ondersteuning wor-

den weggewerkt. De sociale partners 

onderschrijven de centrale doelstellin-

gen van het decreet: werk en onder-

steuning op maat aanbieden aan per-

sonen met een grote afstand tot de 

arbeidsmarkt, ondersteuning bieden 

aan werkgevers die hen tewerkstellen 

en inzetten op een kwalitatief kader 

inzake doorstroom. De SERV staat 

mailto:mvalcke@serv.be
http://www.serv.be/node/8100
http://www.serv.be/node/8100
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achter een vereenvoudiging van het 

landschap, de creatie van een transpa-

rant inschakelingskader voor alle werk-

gevers en doelgroepwerknemers en de 

verankering van het concept individuele 

en collectieve inschakeling. Maatwerk-

bedrijven en -afdelingen krijgen met dit 

decreet een volwaardige plaats toege-

kend in het tewerkstellingsbeleid dat 

inzet op effectieve tewerkstellingskan-

sen voor iedereen. Ook wordt het door-

stroomperspectief ingebouwd en ver-

ankerd. 

De SERV formuleerde wel heel wat 

vragen bij de uitwerking, operationalise-

ring en financiële haalbaarheid van het 

voorliggende kader. De raad tilt zwaar 

aan het ontbreken van het individuele 

luik maatwerk (ondersteuning van doel-

groepwerknemers bij individuele in-

schakeling in een bedrijf) en aan het 

ontbreken van garanties inzake de in-

vulling van het luik doorstroom. De 

SERV merkt ook op dat heel wat as-

pecten in het voorontwerp van decreet 

niet geregeld of gespecificeerd worden. 

De SERV vraagt dat snel werk wordt 

gemaakt van de uitvoeringsbesluiten en 

wil hierbij om advies worden gevraagd. 

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies:  

Advies maatwerkdecreet 

Loopbaanbegeleiding 

Op 8 april 2013 gaf de SERV een posi-

tief advies over het ontwerpbesluit over 

loopbaanbegeleiding dat o.a. de conti-

nuïteit voor de erkende loopbaancentra 

en een duidelijk reglementair kader 

voor (externe) loopbaanbegeleiding 

omvat. Het VESOC-akkoord loopbaan-

beleid vormt de ruggengraat van dit 

ontwerpbesluit met een versterking van 

de toegang tot loopbaanbegeleiding, 

marktverbreding en een oplossing voor 

een aantal eerder vastgestelde knel-

punten als resultaat. De sociale part-

ners werden nauw betrokken bij het 

voorbereidend denkproces van dit ont-

werpbesluit. Toch haalde de SERV nog 

enkele aandachtspunten aan, onder 

meer over wie beroep kan doen op 

loopbaanbegeleiding, de evaluatie van 

de lijst van kansengroepen, het bewa-

ken van de kwaliteit van de dienstverle-

ning en de opvolging van het financie-

ringssysteem.  

Contactpersoon 

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, 

shellings@serv.be 

Lees het volledige advies:  

Advies loopbaanbegeleiding  

Lokale diensteneconomie 

(LDE) 

In het advies van 29 april 2013 stelt de 

SERV vragende partij te zijn voor een 

vereenvoudiging van het landschap van 

de sociale economie, voor een transpa-

rant en coherent beleidskader voor alle 

werkgevers en doelgroepwerknemers 

en voor de verankering van het concept 

individuele en collectieve inschakeling.  

Ook hecht de SERV veel belang aan 

het inbouwen en verankeren van het 

doorstroomperspectief in de maatrege-

len van de sociale economie. Zowel in 

het voorontwerp van decreet betreffen-

de maatwerk bij collectieve inschake-

mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8299
mailto:shellings@serv.be
http://www.serv.be/node/8431
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ling, als in het voorontwerp over de lo-

kale diensteneconomie (LDE) was het 

de intentie van de minister om op deze 

elementen in te zetten. De SERV steunt 

de minister dan ook in haar hertekening 

van het landschap, maar merkt op dat 

bij beide decreten nog heel wat vragen 

onbeantwoord blijven in de operationa-

lisering. 

De SERV formuleerde met betrekking 

tot het voorontwerp van decreet betref-

fende de lokale diensteneconomie een 

aantal bemerkingen en aanbevelingen 

over de aanpak inzake screening en 

indicering, doelgroepafbakening en 

doorstroom, de afbakening en toetsing 

van de aard van de dienstverlening, de 

rol van de lokale overheden en de be-

trokkenheid van de sociale partners en 

de financiële implicaties van de her-

vorming.  

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies lokale diensteneconomie  

Huispersoneel 

Op 24 juni 2013 gaf de SERV een ad-

vies over het ontwerp van decreet hou-

dende instemming met het verdrag nr. 

189 inzake waardig werk voor het huis-

personeel, aangenomen door de Inter-

nationale Arbeidsconferentie in haar 

honderdste zitting in Genève op  

16 juni 2011. De SERV vindt het een 

goede zaak dat de Vlaamse Regering 

instemt met dit verdrag dat een belang-

rijke signaalfunctie heeft op internatio-

naal vlak. De implicaties voor de 

Vlaamse bevoegdheden beperken zich 

vandaag tot het regelgevend kader in-

zake private arbeidsbemiddeling. Het 

nieuwe verdrag nr.189 legt de gewes-

ten geen bijkomende verplichtingen op. 

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies huispersoneel  

Overige adviezen 

In het advies convenant ondersteu-

ningsorgaan social economie formu-

leert de SERV geen specifieke opmer-

kingen. 

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies ondersteuningsorgaan sociale 

economie 

mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8432
mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8530
mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8555
http://www.serv.be/node/8555
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Vlaams taaldecreet 

Op 14 oktober 2013 adviseerde de 

SERV positief over het voorontwerp 

van decreet tot wijziging van artikel 1, 

2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van  

19 juli 1973 tot regeling van het gebruik 

van de talen voor de sociale betrekkin-

gen tussen de werkgevers en de werk-

nemers, alsmede van de door de wet 

en de verordeningen voorgeschreven 

akten en bescheiden van de onderne-

mingen.  

Contactpersoon 

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, 

shellings@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies Vlaams taaldecreet  

Illegale arbeid en sociale 

fraude 

De SERV stemde in zijn advies van  

23 oktober 2013 in met de formalisering 

van het samenwerkingsakkoord van 

2011 over de coördinatie van de contro-

les inzake illegale arbeid en sociale 

fraude. Het betreft een samenwer-

kingsakkoord tussen de federale staat 

en de gewesten en de gemeenschap-

pen. De SERV vindt het zeker belang-

rijk om verder in te zetten op een ver-

sterking van de samenwerking en op 

een betere coördinatie van de controles 

uitgevoerd door de verschillende socia-

le inspectiediensten. De SERV wil 

graag op de hoogte blijven van de uit-

voering van het samenwerkingsakkoord 

en vraagt dat de evaluatie van de uit-

voering ook met de sociale partners 

wordt besproken.  

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies illegale arbeid en sociale fraude  

Avenant 

samenwerkingsakkoord 

meerwaardeneconomie 

De SERV formuleerde op 2 december 
2013 een positief advies over het ont-
werp van decreet houdende instem-
ming met de avenant aan het samen-
werkingsakkoord van 30 mei 2005  
tussen de federale staat, het Vlaams, 
het Waals en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest en de Duitstalige gemeen-
schap betreffende de meerwaarden-
economie. De avenant bij dit samen-
werkingsakkoord legt de budgettaire 
inspanningen voor het begrotingsjaar 
2010 vast en verlengt de toepassing 
van het samenwerkings-akkoord met 
een jaar.  

Contactpersoon 

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, 
shellings@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies avenant samenwerkingsakkoord 

meerwaardeneconomie 

mailto:shellings@serv.be
http://www.serv.be/node/8739
mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8578
mailto:shellings@serv.be
http://www.serv.be/node/8880
http://www.serv.be/node/8880
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Commissie Sociale 

Economie 

Op 9 december 2013 formuleerde de 

SERV een advies over het besluit van de 

Vlaamse Regering betreffende de Com-

missie Sociale Economie die bij de SERV 

wordt opgericht. De SERV heeft geen 

specifieke bemerkingen bij de oprichting 

van deze commissie, maar wijst in zijn 

advies wel op de noodzaak van een goede 

afstemming met de SERV als SAR voor 

Werk en Sociale Economie. 

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies Commissie Sociale Econo-

mie  

2.1.3. Werkzaamheden in het kader van de zesde 

staatshervorming 

Staatshervorming: verdieping en concretisering met het oog op 

SERV-akkoord staatshervorming 2014 

In 2013 werd het overleg tussen de SERV-partners over de 

bevoegdheidsoverdracht in het kader van de zesde staatsher-

vorming verder gezet. Eerder werd immers afgesproken dat de 

SERV zich verder zou beraden over een aantal aangelegenhe-

den die voor de SERV in hun concretisering van essentieel 

belang zijn. Dit overleg moet in 2014 leiden tot de opmaak van 

een nieuw SERV-akkoord staatshervorming. De commissie 

Arbeidsmarkt boog zich in 2013 over de thema’s activering, 

opleiding en vorming en doelgroepenbeleid.  

Concreet ging het over:  

 Het activeringsbeleid (activering van het zoekgedrag, con-

trole op de beschikbaarheid, inclusief het vrijstellingenbeleid). 

 Het doelgroepenbeleid (onder meer de RSZ-kortingen en activering van de werk-

loosheidsuitkering en Gesco). 

 Het vormings- en opleidingsbeleid en competentieversterking: betaald educatief 

verlof, stroomlijning en afstemming van andere vormingsinstrumenten waaronder 

Industrieel Leerlingen Wezen (ILW), start- en stagebonussen.  

 

De commissie Arbeidsmarkt boog zich ook over de actualisering van de beheers-

structuur WSE voor het deel ‘structuren Vlaamse sociale bescherming’.

mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8876
http://www.serv.be/node/8876
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Addendum economische migratie 

Addendum bij SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de zesde 

staatshervorming in Vlaanderen  

Op 27 juni 2012 sloot de SERV een akkoord over de zesde staatshervorming dat geac-

tualiseerd werd op 21 november 2012. Op 23 januari 2013 bracht de SERV bij dit ak-

koord een addendum uit over economische migratie. Door de zesde staatshervorming 

krijgt Vlaanderen meer bevoegdheden op vlak van economische migratie. Dat biedt 

mogelijkheden om het beschikbare talent in Vlaanderen te vergroten en zo proactief bij 

te dragen tot een goed functionerende arbeidsmarkt. In het addendum formuleren de 

sociale partners hun standpunt over de nieuwe bevoegdheden die overkomen op het 

vlak van de arbeidskaarten A en B, de beroepskaart voor zelfstandigen en het studen-

tenmigratiebeleid. 

Contactpersonen 

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, shellings@serv.be 

Mieke Valcke, tel. 02 209 01 17, mvalcke@serv.be 

Katrijn Vanderweyden, tel. 02 209 01 46, kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige akkoord:  

SERV akkoord zesde staatshervorming - addendum economische migratie  

2.1.4. Werkzaamheden in het kader van het VESOC-

overleg 

Voorbereiding dossiers VESOC-werkgroep 

VESOC-dossiers in verband met nieuw (of vernieuwd) beleid inzake arbeidsmarkt of 

onderwijs-arbeidsmarkt worden ook binnen de commissie Arbeidsmarkt besproken of 

voorbereid. Dit was onder meer zo bij de VESOC-nota’s aanpak jeugdwerkloosheid, 

opleidingscheques, de Vlaamse aanmoedigingspremie privésector en de realisatie van 

het voltijds engagement in het stelsel van Leren en Werken. 

VESOC-akkoorden 

In 2013 sloten de Vlaamse sociale partners en de Vlaamse Regering het VESOC-

akkoord 50+ Bijsturing ' Samen op de bres voor 50+'. Voor meer info over dit akkoord 

verwijzen we naar 3.4. VESOC. 

Contactpersoon  

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, shellings@serv.be 

 

 

 

http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Economische_migratie_20130123_def.pdf
mailto:shellings@serv.be
mailto:mvalcke@serv.be
mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8232
mailto:shellings@serv.be
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2.1.5. SERVacademie Telewerken 

Op 28 januari 2013 organiseerde de SERV een 

SERVacademie Telewerken met als doel een ge-

dachtewisseling over arbeidsorganisatorische en 

juridische aspecten van dit opkomend fenomeen. 

In een advies van de MORA stelde de raad dat het 

vanuit mobiliteitsperspectief aangewezen is om 

meer te gaan telewerken. De SERVacademie wil-

de een antwoord aanreiken op vragen als: In welke 

mate is telewerken ook mogelijk in de arbeidsprak-

tijk? Wat zijn mogelijke knelpunten en randvoorwaarden voor een succesvolle invoe-

ring en toepassing van telewerken? Wat is al geregeld en moet nog geregeld worden 

op vlak van arbeidsrecht?  

Voor deze bijeenkomst werden Michel Walrave en Leen Cornil uitgenodigd als spre-

kers. Michel Walrave is professor aan het departement Communicatiewetenschappen 

van de UA. Hij is tevens woordvoerder van de onderzoeksgroep MIOS (Media en ICT 

in Organisaties en Samenleving) en heeft diverse publicaties op zijn naam over tele-

werken. Leen Cornil is juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht en werkt als adviseur bij 

Agoria. Beiden schreven hoofdstukken over telewerken in de Handleiding Anders Wer-

ken voor managers en werknemers. 

Contactpersoon 

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, shellings@serv.be 

Lees meer 

 

  

mailto:shellings@serv.be
http://www.serv.be/serv/event/servacademie-telewerken
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 Energie 2.2.

 

2.2.1. Hernieuwbare  
energie, WarmteKracht-
Koppeling (WKK) en certi-
ficatensysteem  

Over hernieuwbare energie en het certifi-
catensysteem bracht de SERV in 2013 
drie adviezen uit, allen gezamenlijk met 
de Minaraad. Eén advies op eigen initia-
tief heeft betrekking op de subdoelstellin-
gen groene stroom, één advies heeft 
voornamelijk betrekking op de hervorming 
van het certificatensysteem en het derde 
advies betreft de certificering van installa-
teurs van hernieuwbare energie. Over het 
samenwerkingsakkoord IRENA bracht de 
SERV, wegens de beperkte draagwijdte, 
geen advies uit. 

 

Wijziging Energiedecreet en 

herziening certificatensysteem  

In dit gezamenlijk advies met de Minaraad 
over het decreet diverse bepalingen inza-
ke energie stelt de SERV voor om het 
voorbereidingsproces voor de energiere-
glementering te verbeteren. Opnieuw 
wordt het energiedecreet aangepast en 
opnieuw schiet de voorbereiding tekort. 
Het dossier bevat veel onduidelijkheden 
en tekortkomingen en geen regulerings-
impactanalyse (RIA)  of cijfermatige on-
derbouwing. Verder onderstreept dit ad-
vies opnieuw het belang van vier punten 
die de raden al eerder onder de aandacht 
brachten, namelijk een maatschappelijk 
debat over de financiering van de certifi-
catensystemen en de verdeling van de 
kosten, de dringende aanpak van de certi-
ficatenoverschotten, de tussentijdse aan-
passingen van nettarieven en een volledi-
ge solidarisering van de opkoopkosten 
tussen de distributienetbeheerders. 
 
Inhoudelijk zijn er vooral bemerkingen bij 
de voorgestelde minimumsteunregeling 
voor certificaten van installaties aangeslo-
ten op het transmissienet. Die minimum-
steunregeling is positief voor de investe-
rings- en exploitatiezekerheid. Wel is het 
nodig om na te kijken of bepaalde aspec-
ten niet discriminerend zijn, om onder-
scheidende modaliteiten nader te motive-
ren en om de minimumsteun aan te 
sluiten bij de onrendabele top. De mini-
mumsteunregeling beïnvloedt bovendien 

In 2013 bracht de SERV dertien energieadviezen uit:  

 Zeven adviezen op vraag van de minister van Energie Van den Bos-
sche. Vier van deze adviezen werden gezamenlijk met de Minaraad ge-
formuleerd. 

 Een advies op vraag van de commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Be-
leid en Energie van het Vlaams Parlement over de oprichting van het 
Vlaams Energiedistributiebedrijf.  

 Vijf adviezen op eigen initiatief waarvan twee samen met de Minaraad.  

 
De gezamenlijke adviezen met de Minaraad hebben betrekking op de domei-
nen energiebesparing en hernieuwbare energie.  
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de financiering van de certificatensys-
temen en de verdeling van lasten en ba-
ten - al is het nog niet duidelijk hoe. In 
ieder geval moeten de meerjarennettarie-
ven aangepast worden wanneer de door 
te rekenen kosten gevoelig wijzigen. Kos-
ten doorschuiven naar de toekomst is niet 
aangewezen. Tot slot vragen 
de SERV en de Minaraad in 
dit advies opnieuw naar een 
volledige solidarisering van 
de opkoopkosten tussen de 
distributienetbeheerders.  
 

Contactpersoon 

Annemie Bollen,  

tel. 02 209 01 00,  

abollen@serv.be   

 
Lees het volledige advies: 
Advies diverse bepalingen 
energie 

Subdoelstellingen groene 

stroom 2013-2020 

In dit gezamenlijk advies op eigen initiatief 
met de Minaraad over de indicatieve sub-
doelstellingen voor groene stroom voor de 
periode 2013-2020, waarderen de raden 
dat het Vlaams Energieagentschap (VEA) 
hen hierover consulteert. De subdoelen 
die VEA per groenestroombron (zon, 
wind, biogas, …) voorstelt, verdienen ech-
ter bijsturing. De uiteindelijke subdoelstel-
lingen moeten het hernieuwbare energie-
beleid ‘aandrijven’ en moeten een 
indicatief hulpmiddel zijn bij de beleids-
evaluatie. 

Deze subdoelstellingen moeten volgens 
de raden voortvloeien uit een brede be-
leidsstrategie gebaseerd op informatie 
over voor- en nadelen van diverse scena-
rio’s. De Vlaamse groene stroomdoelstel-
ling hangt namelijk af van de nog ondui-
delijke lastenverdeling van de 
hernieuwbare energiedoelstellingen bin-
nen België en Vlaanderen en de doeltref-
fendheid van het groenewarmtebeleid. 
Daarom is het nodig om de effecten van 

een andere groenestroomdoelstelling 
door te rekenen. Ook moeten sommige 
groenestroomtoepassingen, die het voor-
stel nu uitsluit (zoals bepaalde biomassa-
toepassingen), overwogen worden, even-
als een andere verhouding tussen 
groenestroomtoepassingen en een ande-

re timing voor de 
realisatie van de 

groenestroommix. 
Daarnaast moeten 
ook de bredere 
implicaties van de 
scenario’s, zoals 
de aansluitingskos-
ten en de financie-
ring ervan, de im-
pact op de certifi-
catenmarkten en 
de impact op het 

energiesysteem, 
onderzocht wor-
den. Verder is het 

nodig om de subdoelen en de totale kos-
ten regelmatig te evalueren vanuit een 
breed duurzaamheidsperspectief en in-
dien nodig de doelen bij te stellen, al moet 
het beleidskader voldoende stabiel blij-
ven.  

Omdat de onderbouwing in de consulta-
tienota te kort schiet, heeft het SERV-
secretariaat zelf bijkomende informatie 
verzameld om dit advies te documente-
ren. Deze informatie kan je vinden in een 
apart achtergronddocument. 

Contactpersoon 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  

abollen@serv.be   

Lees het volledige advies: 

Advies subdoelstellingen groene stroom 

2013-2020 

 

 

mailto:abollen@serv.be
http://www.serv.be/node/7496
http://www.serv.be/node/7496
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-subdoelstellingen-groene-stroom-2013-2020
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-subdoelstellingen-groene-stroom-2013-2020
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Raad_20130521_subdoelen_groenestroom_RAP.pdf
mailto:abollen@serv.be
http://www.serv.be/node/8498
http://www.serv.be/node/8498
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Installateurs van hernieuwbare 

energie 

In dit gezamenlijk advies met de Minaraad 
over de certificering van installateurs van 
hernieuwbare energie, vragen de raden 
dat in eerste instantie prioritair een visie 
ontwikkeld wordt voor een integrale kwali-
teitsbewaking in de bouw. Reeds eerder 
stelden de raden dat certificering van 
deskundigen veelal gebeurt omwille van 
Europese verplichtingen. Het is met name 
in uitvoering van de Richtlijn hernieuwba-
re energie dat het ontwerpbesluit een 
vrijwillig certificatiesysteem invoert voor 
de bekwaamheid van installateurs van 
hernieuwbare energie. Het louter certifice-
ren van deskundigen is echter onvol-
doende, er moet ook een kwaliteitsbewa-
king(sprogramma) voorzien worden, 
zodat de geloofwaardigheid van de certifi-
cering niet ondergraven wordt. 

Zo wordt vastgesteld dat er heel wat in-
spectie-, certificatie- en erkenningssys-
temen bestaan die gelieerd zijn aan de 
bouw. Daarenboven worden ze aange-
stuurd vanuit diverse administraties en 
agentschappen en verschillen de proce-
dures inzake aanvraag, toezicht en hand-
having. In dit advies wordt gepleit voor 
een inventarisatie van deze systemen en 
voor het nagaan of harmonisatie en ver-
eenvoudiging mogelijk is. De raden ma-
ken ook de bedenking of er voor de ver-
schillende overheden geen aanspreek-
punt moet komen waar de kennis m.b.t. 

deze systemen gebundeld wordt. Verder 
wordt ook  gewezen op de nood van een 
flankerend beleid, het ontbreken van een 
vrijstellingsregeling bij de examens, het 
mankeren van de mogelijkheid tot schor-
sing, een onvolledige kostenraming, …  

Contactpersonen 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  
abollen@serv.be   
Mohamed Al Marchohi, tel. 02 209 01 47, 
mamarchohi@serv.be  
  
Lees het volledige advies: 
Advies certificering van installateurs van 
hernieuwbare energie  

 

2.2.2. Energiebesparing en 
gebouwen 

De SERV bracht in 2013, samen met de 
Minaraad, drie adviezen over het raakvlak 
energiebesparing en gebouwen uit. Twee 
adviezen hebben betrekking op energie-
zuinige woningen, het derde advies be-
treft de openbare dienstverplichtingen en 
de REG-premies.  

Evaluatie 

energieprestatieregelgeving  

In dit gezamenlijk advies met de Minaraad 
op eigen initiatief waarderen de raden dat 
VEA een stakeholdersconsultatie organi-
seert over de evaluatie en aanpassing 
van de EnergiePrestatieBeoordeling 
(EPB)-regelgeving en vinden ze de VEA-
voorstellen een stap in de goede richting. 
Verder wordt in dit advies het belang van 
de studie over de kostenoptimale niveaus 
en een snelle actualisatie van de EPB-
berekeningsmethodiek benadrukt. De 
raden vinden verder gebouwrenovatie 
een prioriteit, omdat ze een groot ener-
giebesparingspotentieel vertegenwoordigt 
en een groot aantal nieuwe banen kan 
opleveren. Gebouwrenovatie vertegen-
woordigt een groot energiebesparingspo-
tentieel en kan een groot aantal nieuwe 
banen opleveren.  

http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-certificering-van-installateurs-van-hernieuwbare-energie
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-certificering-van-installateurs-van-hernieuwbare-energie
mailto:abollen@serv.be
mailto:mamarchohi@serv.be
http://www.serv.be/node/8161
http://www.serv.be/node/8161
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Om rekening te houden met de grote di-
versiteit aan kostenoptimale maatregelen, 
wordt een driesporenbeleid voorgesteld: 
voorzie laagdrempelige informatie voor 
(ver)bouwer, stimuleer de voorlopers en 
zorg voor normering voor de volgers. 

Daarnaast moet nagegaan worden waar-
om rendabele investeringen niet gebeu-
ren. Mogelijke redenen zijn het sociaal 
profiel van de investeerder (ouderen, al-
leenstaanden, …), het gebrek aan midde-
len om de investeringen te voorfinancie-
ren, de huurders/ verhuurders-
problematiek, ... Een adequate aanpak 
van deze niet-technische barrières is no-
dig om de doelstellingen tegen 2020 tijdig 
te realiseren.  

Contactpersoon 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  

abollen@serv.be   

Lees het volledige advies: 

Advies tweejaarlijkse evaluatie energie-

prestatieregelgeving 2013 

Aanpassing 

energieprestatieregelgeving 

In dit gezamenlijk advies met de Minaraad 
wordt vastgesteld dat niet alle aanbeve-
lingen (zie advies hierboven) van de ra-
den weerhouden werden. Verder blijken 
er in de praktijk nog heel wat barrières 
bestaan die de transitie naar een duur-
zame economie en maatschappij bemoei-
lijken, waardoor een efficiënt flankerend 

beleid nodig zal zijn om deze op te los-
sen. Eén van deze barrières is bijv. de 
stijgende bouwkost van nieuwbouwwo-
ningen.  

Daarnaast wordt de nadruk gelegd op het 
inzetten op een sterk voorlopersbeleid 
met een sensibiliseringscampagne en 
bijkomende stimuli, die bijv. bouwheren 
massaal aanzetten om zo snel als moge-
lijk volgens de E50-norm te bouwen. Ver-
der moet er gestreefd worden naar een 
(technische) invulling van het begrip (bij-
na) energieneutraal gebouw.  

Contactpersoon 

Mohamed Al Marchohi, tel. 02 209 01 47, 

mamarchohi@serv.be   

Lees het volledige advies: 
Advies aanpassing energieprestatieregel-
geving 

Renovatiepremie, REG-

premies en openbare 

dienstverplichtingen  

In dit gezamenlijk advies met de Minaraad 
worden een hele reeks voorgestelde aan-
passingen in het ontwerpbesluit inzake de 
openbare dienstverplichtingen en de re-
novatiepremie gewaardeerd. Toch wor-
den er ook bemerkingen geformuleerd. Zo 
wordt in het ontwerpbesluit voorgesteld 
om de doelgroep voor zowel energie-
scans als sociale dakisolatieprojecten uit 
te breiden met natuurlijke personen die 
een huurprijs van maximaal 450 of 500 
euro per maand betalen. Het is echter 
onduidelijk in hoeverre de beoogde doel-
groep zal worden bereikt, zeker in groot-
steden en centrumsteden waar de huur-
prijzen meestal hoger liggen. Bovendien 
lijkt het aannemelijk dat woningen met 
een lage huurprijs in veel gevallen beter 
af zijn met een grondige renovatie of vol-
ledige vernieuwing. Een focus op enkel 
dakisolatie brengt tijdelijk en beperkt soe-
laas en moet gekaderd worden in een 
totaalaanpak in functie van energiebespa-
ring, betaalbaarheid en woonkwaliteit. 
Verder wordt gewezen op het belang van 

mailto:abollen@serv.be
http://www.serv.be/node/8500
http://www.serv.be/node/8500
mailto:mamarchohi@serv.be
http://www.serv.be/node/8643
http://www.serv.be/node/8643


 

22 

de opvolging, dit zowel voor de bereikte 
resultaten in functie van de beoogde 
doelstellingen, alsook voor de implemen-
tatie van de betreffende regelgeving die 
nodig is om de beoogde resultaten in de 
praktijk te behalen. Ook worden een aan-
tal herzieningen in de voorgestelde rege-
ling voorgesteld. Tot slot wordt er gewe-
zen op enkele onduidelijkheden en 
legistieke gebreken in het ontwerpbesluit. 

Contactpersoon 

Mohamed Al Marchohi, tel. 02 209 01 47, 

mamarchohi@serv.be   

Lees het volledige advies: 
Advies besluit REG ODV en renovatie-
premie  

 

2.2.3. Netinfrastructuur, 
netbeheerders en regula-
toren  

 
De SERV bracht in 2013 zes adviezen uit 
over de netinfrastructuur, de netbeheer-
ders en de energieregulator. Twee advie-
zen handelden over de energieregulator 
(VREG), twee over de netinvesteringen, 
één advies gaat over de aansprakelijkheid 
van de netbeheerders en één over de 
oprichting van één Vlaamse energiedistri-
butienetbeheerder.  
 
 

Evaluatie van de VREG  

In dit advies op eigen initiatief wordt de 
keuze van de VREG om een aantal op-
drachten over te dragen aan de Vlaamse 
energieadministratie (VEA) ondersteund, 
maar wordt tevens een verregaande her-
vorming van de VREG gevraagd. Zo moet 
de VREG zich (1) uitsluitend concentreren 
op zijn kerntaken als regulator, (2) deze 
kerntaken gevoelig versterken en (3) zijn 
onafhankelijkheid t.o.v. de overheid en 
marktbelangen beter verzekeren. Daarom 
is het niet genoeg dat de VREG zélf zijn 
werking aanpast. Ook de Vlaamse Rege-
ring en het Vlaams Parlement hebben 
een grote verantwoordelijkheid om de 
juiste voorwaarden te creëren. De nieuwe 
tariefbevoegdheid maakt dit alleen maar 
belangrijker, omdat die maatschappelijk 
en politiek gevoeliger ligt en er dus meer 
garanties nodig zijn om de VREG zijn job 
goed te laten doen.  
Verder stelt dit advies dat de belangrijke 
nieuwe Vlaamse bevoegdheid inzake de 
tariefmethodologie nú al grondig moeten 
worden voorbereid door de VREG en de 
Vlaamse Regering. Het ontbreekt de 
VREG momenteel echter aan deskundig-
heid en capaciteit om de Vlaamse tarief-
regulering uit te bouwen. Alternatieven 
zijn er niet. Noch de federale wetgeving 
en praktijk overnemen, noch een verdere 
verlenging van de huidige meerjarentarie-
ven zijn een optie. Een heuse tariefschok 
voor gezinnen en bedrijven in 2015 moet 
vermeden worden, verder verlengen van 
de tarieven vergroot dit probleem alleen 
maar.  
 

Contactpersoon 

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 

pvhumbeeck@serv.be   

Lees het volledige advies: 
Advies over de VREG 

mailto:mamarchohi@serv.be
http://www.serv.be/node/8645
http://www.serv.be/node/8645
mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8349
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Hervorming VREG en VEA 

In dit advies formuleert de SERV zijn 
aandachtspunten inzake de voorgestelde 
hervorming van de VREG. Zo zou het 
VEA volgens de SERV in de toekomst 
alle beleidsuitvoerende certificatengerela-
teerde taken moeten uitvoeren. Dat is 
beter voor het beleid en voor de efficiëntie 
in plaats van deze taken te spreiden over 
VREG, VEA en drie (koepels van) netbe-
heerders, zoals de Vlaamse Regering 
voorstelt. Het voorstel om zonnepanelen-
dossiers over te dragen van VREG naar 
de netbeheerders lijkt vooral ingegeven 
door budgettaire overwegingen op korte 
termijn maar heeft bijzondere nadelen. 
Door taken te bundelen bij VEA moet er 
bijvoorbeeld maar één databank ontwik-
keld worden in plaats van vijf. 

De voorgestelde overdracht van VREG-
bevoegdheden is echter niet de finale 
oplossing voor de capaciteitstekorten bin-
nen de VREG. De SERV dringt daarom 
aan op bijkomende versterking van de 
VREG voor o.a. tarieftaken door binnen 
de Vlaamse overheid personeel, taken-
pakketten en/of middelen te verschuiven 
of door (tijdelijke) bijstand door de CREG 
(cf. advies hierboven).  

Contactpersoon 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  
abollen@serv.be   
 

Lees het volledige advies: 

Advies hervorming VREG 

 

 

Vergunningscoördinerend en -

faciliterend comité 

Het vergunningscoördinerend en -
faciliterend comité dat België opricht in 
uitvoering van een Europese verordening 
moet zorgen dat overheden binnen België 
beter samenwerken aan de versnelde 
implementatie van prioritaire energiepro-
jecten, zoals de zogenaamde energiecor-
ridors. Of dit comité de doorlooptijden 
echt kan verkorten, hangt af van hoe het 
precies zal werken. De betrokken admini-
straties zullen hun werking en organisatie 
moeten aanpassen en informatie en ex-
pertise moeten uitwisselen. Toch is zelfs 
een goed werkend comité volgens de 
SERV niet genoeg om de lange doorloop-
termijnen voor energieprojecten afdoende 
aan te pakken. Vlaanderen moet zijn ver-
gunningsprocedures blijven verbeteren en 
daarbij oog hebben voor de specifieke 
kenmerken van lijninfrastructuurprojecten. 

Verder zijn er initiatieven nodig om be-
roepsprocedures bij de Raad van State 
en bij de Raad voor Vergunningsbetwis-
tingen te voorkomen en om in een vroege 
fase infrastructuur meer gecoördineerd te 
plannen. Daarnaast moet ook voldoende 
aandacht gaan naar de kwaliteit van de 
inspraak- en participatieprocessen en 
naar manieren om tegemoet te komen 
aan actoren die geraakt worden door een 
project. Tot slot zou de verbeterde sa-
menwerking tussen de overheden binnen 
België en Vlaanderen niet alleen moeten 
gelden voor projecten van gemeenschap-
pelijk belang, zoals de zogenaamde Eu-
ropese energiecorridors, maar ook voor 
projecten die louter voor België of Vlaan-
deren van strategisch belang zijn. 

Contactpersoon 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  
abollen@serv.be  
  

Lees het volledige advies: 

Advies SA vergunningscoördinerend faci-

literend comité energieprojecten 

mailto:abollen@serv.be
http://www.serv.be/node/8702
mailto:abollen@serv.be
http://www.serv.be/node/8773
http://www.serv.be/node/8773
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Investeringsplannen 

netbeheerders 

In dit advies op eigen initiatief formuleert 
de SERV zijn bemerkingen over de con-
sultatienota van de VREG m.b.t. de be-
oordelingscriteria voor netinvesteringen 
en compensatie voor flexibele toegang. 
Het is volgens de SERV een goede zaak 
dat de VREG werk wil maken van een 
actiever toezicht op netinvesteringen. 
Netinvesteringen zijn immers maatschap-
pelijk en sociaal-economisch erg belang-
rijk. Tot op heden keurde de VREG de 
netinvesteringsplannen goed zonder dui-
delijke criteria.  

De drie criteria die de VREG nu voorstelt, 
hebben echter enkel betrekking op de 
tijdige aansluitbaarheid van bepaalde 
hernieuwbare energie-installaties. Afwe-
gingen op basis van andere criteria zijn 
ook nodig. Zo moet er ook aandacht gaan 
naar de inpasbaarheid in een langeter-
mijnvisie op het energiesysteem, naar de 
kostenefficiëntie en naar de manier waar-
op netbeheerders andere netinvesterin-
gen plannen. Daarnaast is een totaalaan-
pak nodig om afschakeling van productie-
eenheden te vermijden. Ook mogen net-
investeringsplannen geen zaak blijven 
van netbeheerders en VREG alleen. Een 
vermaatschappelijking van het plannings-
proces is nodig, onder andere door over-
leg en afstemming met andere beleids-
domeinen en -niveaus. Scenario’s moeten 
de voor- en nadelen van diverse pistes 
afwegen en de verhouding tussen toe-
zicht op investeringsplannen en andere 
instrumenten voor een adequate netont-
wikkeling, netbeheer en netgebruik moet 
uitgeklaard worden. Tot slot vormt de ca-
paciteit en de afstemming binnen de 
overheid inzake netinvesteringsplannen 
een belangrijk aandachtspunt. 

Contactpersonen 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  
abollen@serv.be   
Mohamed Al Marchohi, tel. 02 209 01 47, 
mamarchohi@serv.be   
 

 

Lees het volledige advies: 
Advies consultatienota investeringsplan-
nen netbeheerders 

Aansprakelijkheid van de 

netbeheerders   

In dit advies over de aansprakelijkheids-
regeling van de netbeheerders stelt de 
SERV vast dat het voorontwerp slechts 
rekening houdt met een aantal aanbeve-
lingen uit zijn eerder advies2 over de con-
sultatienota van de VREG over de aan-
sprakelijkheidsregeling. Op belangrijke 
vragen en bemerkingen lijkt niet te zijn 
ingegaan. Dat eerdere advies blijft bijge-
volg in zijn totaliteit relevant. Om die re-
den is het voorliggende advies beperkt tot 
enkele bemerkingen op hoofdlijnen met 
verwijzing naar dat eerdere advies.  
 
De SERV vraagt vooral een betere on-
derbouwing, waarbij de voorgestelde re-
geling wordt gekaderd binnen een breder 
leveringszekerheidsbeleid en ook opties 
zoals fondsvorming moeten worden be-
keken. Hier is tijd voor beschikbaar, de 
voorgestelde regeling zou immers pas in 
2015 ingaan om de netbeheerders de 
kans te geven hiermee rekening te hou-
den bij de opmaak van de nieuwe tarief-
dossiers. De SERV vraagt dan ook om de 
tijd tot de vermoedelijke start van de op-
maak van de tariefdossiers te gebruiken 

                                                

2 Zie advies  van 16 november 2012 over de con-
sultatienota van VREG over aansprakelijkheid 
van netbeheerders. 

http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-consultatienota-investeringsplannen-netbeheerders
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-consultatienota-investeringsplannen-netbeheerders
mailto:abollen@serv.be
mailto:mamarchohi@serv.be
http://www.serv.be/node/8790
http://www.serv.be/node/8790
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aansprakelijkheid-van-netbeheerders-gas-en-elektriciteit-vergoedingsregeling
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-aansprakelijkheid-van-netbeheerders-gas-en-elektriciteit-vergoedingsregeling
http://www.serv.be/node/7349
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voor een betere onderbouwing en kade-
ring van het voorliggende dossier. 
 

Contactpersoon 

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 
pvhumbeeck@serv.be   
 
Lees het volledige advies: 
Advies aansprakelijkheid van netbeheer-
ders gas en elektriciteit 

Oprichting één Vlaams 

distributienetbedrijf 

In dit advies op vraag van de commissie 
Woonbeleid Energie Stedelijk Beleid van 
het Vlaams Parlement stelt de SERV dat 
het debat over de fusie van netbeheer-
ders grondiger en genuanceerder moet 
gebeuren. De raad vindt het nodig de 
voor- en nadelen van een fusie eerst ver-
der in kaart te brengen en deze te verge-
lijken met alternatieve beleidsopties.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met deze fusie wil men voornamelijk een 
eenheidstarief bekomen voor gas en elek-
triciteit over het hele gewest en wil men 
efficiëntiewinsten realiseren. Volgens de 
SERV is het niet zeker of een volledig 
eengemaakt tarief wel wenselijk is. Een 
fusie van netbeheerders is bovendien 
geen noodzakelijke voorwaarde voor 
(meer) geharmoniseerde tarieven. Verder 
is de SERV niet overtuigd dat een fusie 
veel extra efficiëntiewinsten zal opleveren 
en wijst hij erop dat een fusie ook nadelen 
kan hebben. Bovendien zijn er achterlig-
gend aan het voorstel van decreet be-
langrijke maatschappelijke discussies die 
dringend en in alle transparantie moeten 
worden gevoerd. Het betreft onder meer 
de discussie over de financiering van de 
kosten die worden opgelegd aan de net-
beheerders en van het Vlaamse energie-
beleid in het algemeen en de discussie 
over de toekomstige rollen van de netbe-
heerders in het licht van een sterk evolue-
rende vrijgemaakte energiemarkt. Los van 
de discussie over één Vlaams energiedis-
tributienetbeheerder bevat het voorstel 
van decreet wel nuttige bepalingen die 
ook zouden kunnen worden opgelegd aan 
de bestaande netbeheerders. 
 

Contactpersoon 

Mohamed Al Marchohi, tel. 02 209 01 47, 
mamarchohi@serv.be   
 
Lees het volledige advies: 
Advies oprichting Vlaams energiedistribu-
tienetbedrijf 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8552
http://www.serv.be/node/8552
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-oprichting-vlaams-energiedistributienetbedrijf
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-oprichting-vlaams-energiedistributienetbedrijf
mailto:mamarchohi@serv.be
http://www.serv.be/node/8514
http://www.serv.be/node/8514
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2.2.4. Energie en ruimte-
gebruik 

Groenboek Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen - deel 

energie 

 
In dit advies op eigen initiatief naar aan-
leiding van het groenboek voor het Be-
leidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) stelt 
de SERV dat betere wisselwerking en 
afstemming tussen het energiebeleid en 
het ruimtelijk beleid nodig zijn. Vandaag 
blijven de ruimtelijke consequenties van 
de transitie naar een duurzaam energie-

systeem vaak onderbelicht in het ener-
giedebat. Omgekeerd heeft het ruimtelijk 
beleid het moeilijk om goed in te spelen 
op de gewenste evoluties in de energie-
sector. Er moet gewerkt worden aan een 
meer geïntegreerde beleidsplanning en 
aan een betere vormgeving en afstem-
ming van de instrumenten. Daarnaast 
moet het ruimtelijk (energie)beleid reke-
ning houden met àlle onderdelen van het 
energiesysteem. De bestaande beleids-
kaders zijn vooral gericht op hernieuwba-
re energie en hebben nog te weinig aan-
dacht voor (de toekomstige noden op het 
vlak van) bijv. energiebesparing, netinfra-
structuur en opslag en voor specifieke 
economische opportuniteiten. 
 

Contactpersonen 

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 
pvhumbeeck@serv.be   
Mohamed Al Marchohi, tel. 02 209 01 47, 
mamarchohi@serv.be   
 
Lees het volledige advies: 
Advies Groenboek beleidsplan ruimte 
Vlaanderen - deel energie 
 

 
  

mailto:pvhumbeeck@serv.be
mailto:mamarchohi@serv.be
http://www.serv.be/node/8400
http://www.serv.be/node/8400
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 Economie 2.3.

Voor de adviezen over innovatie verwijzen we naar 3.3 Innovatie. 

Voor het thema economie bracht de SERV in 2013 vijf adviezen uit. 

2.3.1. Adviezen 

Steunregelingen ruimtelijke 

economie 

De SERV formuleert in zijn advies een 

aantal algemene bedenkingen en arti-

kelgewijze opmerkingen bij de uitvoe-

ringsbesluiten van het decreet ruimtelij-

ke economie. Het gaat over 

subsidiëring van voor-

trajecten, (her)aanleg 

en beheer van bedrij-

venterreinen en de 

subsidiëring van incu-

batoren. Wat betreft het 

besluit over subsidi-

ering van voortrajecten, 

(her)aanleg en beheer 

van bedrijventerreinen 

omvat het decreet 

Ruimtelijke Economie een geheel van 

maatregelen in een coherent verband. 

De daaruit voortvloeiende uitvoerings-

besluiten dienen dit coherent verband 

te respecteren én te realiseren. Dit kan 

maar indien de diverse uitvoeringsbe-

sluiten zo veel als mogelijk gelijktijdig 

ingevuld en van kracht worden. Op de-

ze wijze kunnen de verschillende rege-

lingen met betrekking tot subsidies, 

heffingen, onteigeningen, …,  uitvoering 

geven aan het coherente verband vast-

gelegd in het decreet.  

 

 

Met betrekking tot het stimuleren van 

bedrijventerreinmanagement heeft de 

SERV in een eerder advies3 de vraag 

gesteld of de werknemers niet kunnen 

betrokken worden bij het bedrijventer-

reinmanagement. Tenslotte zijn zij het 

die inzake duurzaamheid op het bedrij-

venterrein deel uitmaken van de groep 

der actoren. Daarnaast bevat het ad-

vies nog een aan-

tal artikelsgewijze 

opmerkingen.  

Wat betreft het 

ontwerp van be-

sluit houdende 

subsidiëring van 

incubatoren, wordt 

de sterke link die 

er bestaat tussen 

wetenschapsparken en incubatoren in 

het nieuwe besluit nadrukkelijk erkend. 

Deze coherentie op het terrein vertaalt 

zich echter niet in de regelgeving, aan-

gezien voor beide wordt voorzien in een 

afzonderlijke steunregeling. De SERV 

vindt het positief dat het toepassings-

gebied zodanig is uitgewerkt dat een 

ongebreidelde uitwaaiering en versnip-

pering van het aantal incubatoren over 

                                                

3SERV-advies van 13 april 2011 over pro-
cesnota ruimtelijke economie.    

De commissie Economie combineert in haar functioneren twee kerntaken van 

de SERV: een strategische adviesfunctie ten aanzien van het beleidsveld eco-

nomie en een overlegfunctie voor het beleidsveld wetenschaps- en innovatie-

beleid. De commissie ontving in 2013 voor beide beleidsthema’s samen zes 

adviesvragen en initieerde en/of vervolgde twee themadossiers op eigen initi-

atief.  

http://www.serv.be/node/4015
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Vlaanderen wordt tegengegaan. Ten 

slotte wordt aangedrongen om erover 

te waken dat de steun effectief naar de 

incubator gaat, en niet naar haar part-

ners. Ook hier worden artikelsgewijze 

opmerkingen geformuleerd. 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05, 

wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies steunregelingen ruimtelijke eco-

nomie 

Aanpassing 

waarborgdecreet Gigarant en 

decreet winwinlening 

Op 2 april 2013 adviseerde de SERV 

over de bijsturing van het waarborgde-

creet voor Gigarant en een aanpassing 

van een bepaling in het decreet over de 

winwinlening. 

Wat Gigarant betreft, worden de benut-

tingsmogelijkheden verder uitgebreid 

om binnen het vigerend budgettair ka-

der alternatieve financieringsvormen te 

faciliteren. Via deze financieringsvor-

men kunnen lange termijn investeer-

ders investeren in de Vlaamse econo-

mie. Concreet worden er drie finan-

cieringstypes gelanceerd waarvoor Gi-

garant via waarborgverlening facilite-

rend kan optreden, zijnde onderne-

mingsfondsen, infrastructuurfondsen en 

kwalitatieve kredietportefeuilles. 

De SERV onderschrijft het opzet van de 

uitbreiding van de bestaande Gigarant-

regeling zoals in de adviesvraag voor-

zien. Niettemin wijst de raad op enkele 

aandachtspunten. Zo is er nood aan 

systematische transparantie, duidelijk-

heid en monitoring van de waarborg-

systemen met het oog op de budgettai-

re orthodoxie. Er moet bewaakt worden 

dat de totale waarborgen geen nefaste 

invloed hebben op de schuldgraad van 

Vlaanderen. Ook coherentie en stroom-

lijning van het steuninstrumentarium is 

belangrijk met het oog op de transitie 

van het Vlaams economisch weefsel. 

Efficiëntie en doelmatigheidsmetingen 

zijn hiertoe een middel, ook voor Giga-

rant. Ten derde is de SERV vragende 

partij voor onderzoek naar de mate 

waarin de spaargelden van de particu-

lieren kunnen gemobiliseerd worden ter 

financiering van investeringsprojecten. 

Ook het minimaal effect van de tech-

niek van de ondernemingsfondsen op 

de kostprijs van de lange termijnfinan-

ciering voor KMO’s is een aandachts-

punt. Het vergt aanbeveling dat het 

ondernemingsfonds hier informatie over 

verschaft bij de aanvraag tot erkenning. 

Een vijfde aandachtspunt betreft een 

transparante en duidelijke regeling in-

zake de gehanteerde ratings en de sa-

menstelling van de kwalitatieve krediet-

portefeuilles. Tot slot vraagt de SERV 

onderzoek naar de mogelijkheid van en 

de mate en de voorwaarden waarin de 

risico’s verbonden aan de door PMV 

(Participatiemaatschappij Vlaanderen) 

beheerde waarborgportefeuille via de 

techniek van herverzekering kunnen 

gespreid worden. Het kostenaspect 

voor  zowel de overheid als de onder-

nemingen vormt een belangrijk aan-

dachtspunt in dat onderzoek.  

De SERV vraagt dat ook aan deze on-

derdelen van het bankenplan, gericht 

op de financieringsmoeilijkheden van 

burgers en ondernemingen, uitvoering 

zal gegeven worden. 

mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/7490
http://www.serv.be/node/7490
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Wat de aanpassing van de bepalingen 

in het decreet over de winwinlening 

betreft, heeft de SERV geen opmerkin-

gen. Met het oog op efficiëntie- en 

doelmatigheidsevaluaties vergt ook dit 

steuninstrument transparantie en moni-

toring. 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05, 
wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies bijsturing Gigarant- en winwin-

regeling 

Bijsturing KMO-portefeuille 

Op 2 april 2013 gaf de SERV advies 

over de bijsturing van de KMO-

portefeuille. 

De SERV onthaalt de voorgestelde bij-

sturingen positief. De KMO’s hebben 

alle belang bij enerzijds een begelei-

ding bij de implementatie van het door 

een erkende dienstverlener verstrekte 

advies, en anderzijds coaching bij de 

overdracht van een onderneming of het 

uitwerken van een groei-actieplan. Wel 

dringt de SERV erop aan dat vooraf-

gaandelijk aan de integratie van EFRO-

projecten in het Vlaamse steuninstru-

mentarium hem een evaluatie van deze 

projecten wordt voorgelegd.  

Met betrekking tot de pijler ‘coaching’ 

heeft de SERV twee opmerkingen. In 

de nota aan de Vlaamse Regering 

wordt coaching omschreven als “een 

begeleidingstraject waarbij de persoon-

lijke effectiviteit van de gecoachte wer-

kenden van de steunvragende onder-

neming wordt verbeterd”. Het is de 

SERV niet duidelijk wat wordt bedoeld 

met de persoonlijke effectiviteit van de 

gecoachte werkenden. Ook in de nota 

aan de Vlaamse Regering wordt ge-

steld dat “met de pijler coaching gericht 

steun zal gegeven worden aan coa-

chingtrajecten in speerpuntdomeinen. 

Zo zal er aanvankelijk enkel steun mo-

gelijk zijn voor coachingtrajecten in het 

kader van bedrijfsoverdracht of coa-

chingtrajecten aangevraagd door mo-

gelijke groeibedrijven”. De SERV vindt 

het positief dat de doelgroepen die in 

aanmerking komen voor coachingsteun 

duidelijk worden afgebakend. Die afba-

kening is echter voorlopig. De SERV 

vraagt naar verdere beleidsintenties 

terzake (evaluaties, uitbreiding naar 

andere coachingtrajecten).  

Ten slotte kijkt de SERV uit naar het 

onderzoek/evaluatie van de pijler oplei-

ding met het oog op de inschatting van 

de doelmatigheid en efficiëntie van de 

steunmaatregel. 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05, 
wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies KMO portefeuille

mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/8341
http://www.serv.be/node/8341
mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/8358
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Slimme 

specialisatiestrategie voor 

een gericht clusterbeleid 

Op 2 april 2013 gaf de SERV advies 

aan de minister van Economie Peeters 

over de conceptnota ‘Een slimme spe-

cialisatiestrategie voor een gericht clus-

terbeleid’. 

Globaal beschouwd onderschrijft de 

SERV de beleidsstrategische intentie 

om via slimme specialisaties economi-

sche vernieuwing na te streven. Een 

slimme specialisatiestrategie wil im-

mers de overheidsmiddelen priori-

teren en concentreren op een 

aantal speerpuntclusters waarin 

Vlaanderen een grote economi-

sche en maatschappelijke meer-

waarde kan realiseren. 

 In het Pact 2020 van 19 januari 

2009 hebben de Vlaamse sociale 

partners en de Vlaamse Regering 

dergelijk speerpuntclusterbeleid 

als één van de sleutelcomponen-

ten van een economisch transformatie-

beleid naar voor geschoven. 

Conceptnota’s hebben hun verdiensten, 

maar moeten op een bepaald ogenblik 

eindigen en omgezet worden in be-

leidsmaatregelen die de beleidsinten-

ties, in dit geval de transformatie van 

het economisch weefsel, op het terrein 

zichtbaar en concreet maken. Indien 

deze stap te lang achterwege blijft of te 

weinig geconcretiseerd wordt, verliest 

het nieuwe verhaal haar wervings-

kracht. 

De SERV roept de Vlaamse Regering 

dan ook op om duidelijk te maken hoe 

zij het speerpuntclusterbeleid concreet 

op het terrein wil realiseren. In eerste 

instantie betreft dit de vraag welke 

speerpuntclusters men wil ondersteu-

nen, met welke middelen en op basis 

van welke criteria. 

De SERV wijst er verder op dat de 

vorming van speerpuntclusters best 

resulteert in een symbiose tussen een 

top-down en een bottom-up benade-

ring, waarbij deze laatste er garant voor 

staat dat er een voldoende draagvlak 

ontstaat. Het is tevens van belang dat 

de KMO’s in het verhaal van een ge-

richt clusterbeleid worden meegeno-

men, vermits zij de rijke schakeringen 

van het Vlaamse economisch weefsel 

belichamen, hetgeen opportuniteiten 

biedt voor (sectoroverschrijdende) clus-

tervorming.  

Ten slotte stelt de SERV de vraag naar 

de mogelijke impact 

van een speer-

puntclusterbeleid op  

bestaande initiatieven 

van clustervorming en 

op de daarmee sa-

menhangende midde-

len. 

 

 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05,  

wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies conceptnota specialisatiestrate-

gie clusterbeleid 

Overige adviezen 

Bij het Advies samenwerkingsakkoord 

EDRL (Europese dienstenrichtlijn) heeft 

de SERV geen inhoudelijke bemerkin-

gen. 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05, 

wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies samenwerkingsakkoord EDRL 

 

mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/8357
http://www.serv.be/node/8357
mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/8877
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2.3.2. SEKIV 

De sociaal-economische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) 

vatten in negen grafieken en tabellen de actuele sociaal-

economische situatie van Vlaanderen samen. De SEKIV maken 

gebruik van de meest recente gegevens van onder andere de Nati-

onale Bank van België, het Planbureau, VDAB en Eurostat. De 

SERV berekent een aantal regionale derivaten van de nationale cijfers, om de impact 

van deze cijfers voor Vlaanderen in te schatten. De SEKIV-cijfers worden om de drie 

maanden geactualiseerd, telkens na updates van de Nationale en Regionale Rekenin-

gen gepubliceerd door de NBB. 

Contactpersoon 

Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, eeysackers@serv.be  

Voor alle informatie over SEKIV 2013: 

Sociaal-economische kernindicatoren van Vlaanderen 
SEKIV mei 2013 
SEKIV juli 2013 
SEKIV november 2013 
 
 
 
  

mailto:eeysackers@serv.be
http://www.serv.be/serv/thema/34
http://www.serv.be/serv/nieuws/vlaamse-economie-nog-niet-aan-herstel-toe
http://www.serv.be/serv/nieuws/conjunctuurherstel-vlaamse-economie-voorlopig-bescheiden
http://www.serv.be/serv/nieuws/broos-economisch-herstel-vertaalt-zich-nog-niet-naar-vlaamse-arbeidsmarkt
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 Werking overheid 2.4.

 
2.4.1. Bestuurlijk beleid 
en meerjarenprogramma 
slagkrachtige overheid 

De SERV evalueerde op vraag van de 
Vlaamse Regering het meerjarenpro-
gramma slagkrachtige overheid en for-
muleerde aandachtspunten voor de rest 
van de huidige regeerperiode. Daar-
naast adviseerde de SERV over het 
decreet Vlaamse bestuursrechtcolleges 
en het decreet deugdelijk bestuur in de 
Vlaamse publieke sector. 

Meerjarenprogramma 

slagkrachtige overheid  

In zijn advies stelt de SERV dat de 
maatschappelijke context en de globaal 
nog beperkte resultaten om volgehou-
den aandacht vragen voor het verbete-
ren van de slagkracht van de overheid. 
De ambitie moet blijven om ook op het  
vlak van de efficiëntie en effectiviteit van 
de overheid tegen 2020 tot de top te 
behoren en om zo snel mogelijk concre-
te, tastbare effecten voor de doelgroe-
pen te realiseren. Dat betekent minstens 
dat de lopende projecten moeten wor-
den afgewerkt en de implementatie er-
van goed moet worden opgevolgd. De 
nieuwe legislatuur midden 2014 en de 
implementatie van de zesde staatsher-
vorming zorgen bovendien voor een 
belangrijk momentum om opnieuw stap- 
 
 
 
 

 
pen vooruit te zetten in de versterking 
van de effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit 
van de Vlaamse overheid. Dat betekent 
echter niet dat er tijdens deze legislatuur 
geen inspanningen meer moeten gebeu-
ren, integendeel. Het advies bevat daar-
om een aantal thema’s waarrond op 
korte termijn moet worden verder ge-
werkt.  
 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 

pvhumbeeck@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies meerjarenprogramma slagkrach-
tige overheid 

Vlaamse 

bestuursrechtcolleges 

De SERV is er niet van overtuigd dat het 
voorontwerp van decreet inzake Vlaam-
se bestuursrechtscolleges een grote 
stap vooruit is. Het slaagt er nog onvol-
doende in om de procedures, instrumen-
ten en concrete werking van de rechts-
colleges te harmoniseren en te 
vereenvoudigen. Wel is de SERV vra-
gende partij voor de belangrijke en 
noodzakelijke efficiëntiewinsten die op 
korte termijn moeten worden geboekt op 
niveau van de Vlaamse bestuursrechts-
colleges. Dit kan echter in belangrijke 
mate nu al, zonder dat een decreet 
noodzakelijk is, of via een beperkter 
decreet dan het voorliggende ontwerp, 
dat misschien sneller tot stand kan ko-
men. 
 
 

In 2013 bracht de SERV negen adviezen uit over de werking van de Vlaamse 
overheid. Deze adviezen betreffen de volgende thema’s: 
 

 het bestuurlijk beleid en het meerjarenprogramma slagkrachtige over-
heid, 

 de hervorming van de strategische adviesraden en 

 de versnelling van investeringen en vereenvoudiging van procedures. 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8965
http://www.serv.be/node/8965
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Contactpersoon  
 
Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 
pvhumbeeck@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies Vlaamse bestuurscolleges 

Deugdelijk bestuur in de 

Vlaamse publieke sector 

De SERV verwelkomt het voorontwerp 
van decreet betreffende deugdelijk be-
stuur in de Vlaamse publieke sector. De 
raad adviseert wel dat enkele punten 
nader worden bekeken of verduidelijkt 
om reparatiewetgeving achteraf te ver-
mijden. Zo lijkt het voorontwerp geen 
rekening te houden met de Europese 
regels die gelden voor de VREG (de 
onafhankelijke regulator voor de elektri-
citeits- en de gasmarkt). De SERV 
vraagt tevens dat de situatie van de 
strategische adviesraden en de relatie 
met de vzw-wetgeving worden verduide-
lijkt. 
 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 
pvhumbeeck@serv.be 
 

Lees het volledige advies: 

Advies deugdelijk bestuur in de Vlaamse 

publieke sector  

 

2.4.2. Hervorming van de 
strategische adviesraden 

De SERV en alle strategische adviesra-
den formuleerden eind 2013 een geza-
menlijk advies over het voorstel van de 
Vlaamse Regering tot hervorming van 
de strategische adviesraden.  
 
 
 
 

Hervorming strategische 

adviesraden 

 

 
De SERV en alle strategische adviesra-
den brachten unaniem een gezamenlijk 
advies uit naar aanleiding van het voor-
stel van de Vlaamse Regering tot her-
vorming van de strategische adviesra-
den. Daarin formuleren zij een aantal 
verbeteropties voor de adviesprocessen 
enerzijds en het advieslandschap an-
derzijds. Het advies bevat o.a. een vijf-
puntenprogramma voor betere advies-
processen, gericht op (1) een betere 
planning van de beleids- en regelge-
vingsprocessen met een duidelijke rol 
voor de adviesraden, (2) het vroeger 
consulteren van adviesraden, (3) een 
sterkere dialoog en betere communica-
tie tussen de adviesraden onderling en 
met de Vlaamse Regering/het Vlaams 
Parlement, (4) transparante feedback op 
de adviezen en (5) versterkte aandacht 
voor beleidsonderbouwing en kwaliteits-
bewaking. De uitvoering daarvan veron-
derstelt een sterker samenwerkingsmo-
del waarbij het nut en de bruikbaarheid 
van de strategische adviesverlening 
voor het beleidsproces wordt gemaxima-
liseerd. Dit vergt maatwerk, een reëel 
politiek commitment en een afspraken-
kader, waarbij in de onderscheiden be-
leidsdomeinen en voor de onderschei-
den beleidsvraagstukken duidelijkheid 
wordt verschaft over het tijdstip, de rol 
en plaats van de verschillende participa-
tiemogelijkheden in de verschillende 
fases van het beleidsproces.  
 
 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8487
mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8304
http://www.serv.be/node/8304
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Dit advies is voor de raden geen eind-
punt. Zij dringen aan op verdere dialoog 
hierover via een gestructureerd overleg 
tussen de Vlaamse Regering en de 
voorzitters van de raden. 
 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 
pvhumbeeck@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies hervorming strategische advies-
raden 

Advies- en participatieraad 

handicap 

In zijn advies over de conceptnota inza-
ke de oprichting van een advies- en par-
ticipatieraad handicap ondersteunt de 
SERV volmondig de vraag van de men-
sen met een handicap en hun verte-
genwoordigers om beter en breder be-
trokken te worden bij het beleid. De 
SERV meent echter dat nu geen uit-
spraak kan worden gedaan over de 
vraag of het aangewezen is om over te 
gaan tot oprichting van een nieuwe, 
aparte adviesraad. Het advieslandschap 
en de plaats van advisering binnen het 
geheel van mogelijke vormen van parti-
cipatie en consultatie is momenteel 
voorwerp van debat binnen de Vlaamse 
Regering en met de betrokken stakehol-
ders. De SERV meent dat het voorstel 
tot oprichting van een advies- en partici-
patieraad handicap samen met de dis-
cussie over de voorstellen van de 
Vlaamse Regering voor de hervorming 
van de strategische adviesraden beke-
ken moet worden. 
 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 

pvhumbeeck@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies advies- en participatieraad han-

dicap 

 

2.4.3. Versnelling van 
investeringen en  
vereenvoudiging van 
procedures  

De SERV bracht twee adviezen uit die 
kaderen in het beleid ‘Versnelling van 
investeringsprojecten’. Een eerste ad-
vies betreft het voorontwerp van decreet 
inzake omgevingsvergunning, een 
tweede gaat over het voorontwerp van 
decreet inzake complexe projecten.  

Decreet 

omgevingsvergunning  

 
In dit advies bevestigt de SERV zijn 
principiële steun voor de invoering van 
de omgevingsvergunning, maar herhaalt 
hij dat vooral de concrete modaliteiten 
en randvoorwaarden belangrijk zijn. 
Succes is dus niet gegarandeerd. De 
SERV vraagt daarom bijzondere aan-
dacht voor enkele waarborgen en rand-
voorwaarden die vervuld moeten zijn om 
te verzekeren dat de omgevingsvergun-
ning ook in de praktijk een verbetering is 
ten opzichte van het bestaande sys-
teem. Ze zijn voor de SERV essentieel 
om het omgevingsvergunningsdecreet 
te kunnen ondersteunen. De SERV 
vraagt ook dat de verdere invulling en 
uitwerking transparant gebeurt, in over-
leg met alle betrokkenen en niet wordt 
overladen met andere hervormingen 
zoals een uitgebreide declassering. De 
invoering moet ook bestuurlijk goed 
worden voorbereid en rekening houden 
met de bestuurlijke capaciteit en met de 
cultuur- en organisatorische veranderin-

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8749
http://www.serv.be/node/8749
mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8638
http://www.serv.be/node/8638
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gen die nodig zijn om het systeem te 
operationaliseren. 
 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 

pvhumbeeck@serv.be  

Lees de volledige adviezen: 

Advies decreet omgevingsvergunning  

Advies handhaving omgevingsvergun-

ning 

Complexe projecten  

De SERV is in grote lijnen positief over 
het voorontwerp van decreet inzake 
complexe projecten. Complexe pro-
jecten moet wel duidelijker afgebakend 
worden. Ook de begrippen ‘groot maat-
schappelijk’ en ‘ruimtelijk-strategisch 
belang’ zijn te vaag en kunnen op de 
verschillende bestuursniveaus anders 
ingevuld worden. 
De SERV onderschrijft de keuzevrijheid 
tussen de nieuwe geïntegreerde proce-
dure en het reguliere sequentieel traject 
en ondersteunt de keuze van de Vlaam-
se Regering om naast het decreet te 
werken met een evolutieve routeplan-
ner. Het vastleggen van formele proce-
dures garandeert echter nog geen 
daadwerkelijke verbetering en versnel-
ling. Hiervoor moeten een aantal be-
langrijke randvoorwaarden vervuld zijn. 
Zo vergt de voorgestelde procesaanpak 
een vrij grondige wijziging van de amb-
telijke en politieke cultuur en in veel ge-
vallen ook van de mentaliteit van de 
betrokken initiatiefnemers. Veel zal ook 
afhangen van het voorkeursbesluit. Het 
wordt een moeilijke evenwichtsoefening 
om het juiste detailniveau te vinden 
waarop dit besluit en de voorafgaande 
rapportages moeten uitgewerkt worden. 
Daarnaast wordt de nood aan een zo-
genaamde ‘bestuurlijke lus’ bij de Raad 
van State groter omdat de kans op pro-
cedurefouten toeneemt. 
 
 
 
 

Contactpersoon  

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  

alamote@serv.be  

Lees het volledige advies: 

Advies complexe projecten 

KLIP-decreet  

De SERV ondersteunt het voorontwerp 
van decreet dat de nodige juridische 
onderbouw geeft aan de zogenaamde 
‘digitale Fase’ van het Kabel en Leiding 
Informatie Portaal (KLIP). Hierdoor kan 
de dienstverlening verbeteren en wor-
den kosten en administratieve lasten 
verminderd. De SERV formuleert wel 
enkele opmerkingen, onder meer over 
de tijdsduur voor de planafhandeling en 
de vergoeding voor het gebruik van het 
KLIP.  
 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 

pvhumbeeck@serv.be  

Lees het volledige advies: 
Advies KLIP-decreet  

Harmonisering procedures 

voorkooprechten 

De SERV brengt een positief advies uit 
over een voorontwerp van decreet dat 
een aantal procedurele verbeteringen 
beoogt aan het decreet van 25 mei 2007 
houdende de harmonisering van de pro-
cedures van voorkooprechten. Tegelijk 
worden op basis van de praktijkervaring 
met het decreet enkele onnauwkeurig-
heden en onvolledigheden weggewerkt. 
De SERV verwelkomt de voorgestelde 
verbeteringen. 

Contactpersoon  

Peter Van Humbeeck, tel. 02 209 01 01, 

pvhumbeeck@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies harmonisering procedures voor-

kooprechten  

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8473
http://www.serv.be/node/8813
http://www.serv.be/node/8813
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-subdoelstellingen-groene-stroom-2013-2020
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8516
mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8630
mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8636
http://www.serv.be/node/8636


 

36 

 Overheidsfinanciën 2.5.

 

Evaluatierapport begroting 

2013 

De begrotingsopmaak 2013 was niet 

eenvoudig. Deels had dit te maken met 

de economische situatie, maar ook met 

eerdere keuzes van de Vlaamse Rege-

ring om in 2012 eenmalige meevallers 

te gebruiken voor weerkerende uitga-

ven. 

Dit strookt niet 

met het structu-

reel begrotings-

beleid waar de 

SERV voorstan-

der van is.  

Een structureel 

begrotingsbeleid 

houdt in dat 

eenmalige meevallers gebruikt worden 

voor eenmalige initiatieven. Een tweede 

element van een structureel gezond 

begrotingsbeleid is dat de Vlaamse 

Regering nu reeds rekening houdt met 

toekomstige uitdagingen. In het evalua-

tierapport gaat de SERV dieper in op 

de staatshervorming waarvan toen al 

geweten was dat dit de beleidsruimte 

van de komende jaren zou verminde-

ren. Door enkel te focussen op een 

begrotingsevenwicht in 2013, is er geen 

sprake van een weloverwogen voorbe-

reiding op de staatshervorming. Hier-

door ontstaat het risico dat de Vlaamse  

 

Regering in 2013 te weinig inspan- 

ningen levert of juist de huidige noden 

uit het oog verliest. 

Wel is het moeilijk om zich op een 

structurele manier voor te bereiden op 

de staatshervorming, zolang er onvol-

doende duidelijkheid bestaat over de 

budgettaire impact ervan. De sociale 

partners vroegen in ieder geval om bij 

de begrotingscontrole rekening te hou-

den met het stabiliteits-

programma van het voor-

jaar 2013, voor zover dit 

voldoende duidelijkheid 

biedt. Daarbij werd de 

regering aangespoord 

om actief betrokken te 

zijn bij de voorbereiding 

van het stabiliteitspro-

gramma met het oog op 

voldoende duidelijkheid over de extra 

budgettaire inspanningen die aan 

Vlaanderen zouden gevraagd worden 

bij de staatshervorming. 

Naast deze analyse van het begro-

tingsbeleid vanuit structureel perspec-

tief, besteedde de SERV ook aandacht 

aan de prestatiebegroting. In het begin 

van de legislatuur had de regering aan-

gegeven te willen komen tot een meer 

prestatiegerichte begroting, een voor-

nemen dat door de SERV ondersteund 

wordt. Uit de stand van zaken bleek 

echter dat de Vlaamse Regering op dit 

punt nog niet veel vooruitgang gemaakt 

De werkzaamheden van de SERV rond overheidsfinanciën concentreren zich 

in de eerste plaats op de twee traditionele begrotingsrapporten: 

 Een evaluatierapport in januari, waarin de goedgekeurde begroting 

wordt geanalyseerd. 

 Een adviesrapport in juli, waarbij wordt vooruitgekeken naar de begro-

ting van het volgende jaar. 
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had ten opzichte van het begin van de 

legislatuur. Er werden wel een aantal 

formele stappen genomen, maar de 

belangrijkste vraag is of de Vlaamse 

overheid erin zal slagen om de presta-

tiebegroting volledig te implementeren 

zodat het begrotingsbeleid hierop mee 

kan aangestuurd worden. Uit de tus-

sentijdse evaluatie bleek dat dit nog 

niet het geval was. 

Contactpersonen 

Axel Mathot, tel. 02 209 01 45, 
amathot@serv.be 
Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, 
eeysackers@serv.be  

Lees het volledige advies: 
Rapport evaluatie begroting 2013 

Begrotingsadvies 2014 

 

Op basis van een eerste ontvangsten-

raming en de veronderstelling dat de 

Vlaamse Regering in 2014 een deel 

van de betaalachterstand zal wegwer-

ken, raamde de SERV dat de Vlaamse 

Regering een begrotingsinspanning van 

minstens € 610 mln moest leveren om 

de begroting 2014 in evenwicht te krij-

gen. Deze uitdaging komt niet zomaar 

uit de lucht vallen: de ingrepen bij de 

begrotingscontrole 2013 droegen al de 

kiemen in zich voor een moeilijke be-

grotingsopmaak 2014. De regering 

maakte, zeker gezien de toekomstige  

uitdagingen voor de staatshervorming, 

bij deze begrotingscontrole te veel ge-

bruik van eenmalige meevallers en in-

komsten. Voor 2014 kan de Vlaamse 

Regering meer dan vermoedelijk niet 

meer rekenen op meevallers van een 

gelijkaardige grootteorde als in 2013. 

Bovendien keert de KBC in 2014 wel-

licht geen dividend uit. Door het weg-

vallen van eenmalige ontvangsten, het 

doorschuiven van een aantal betalingen 

naar 2014 én de groeivooruitzichten die 

nog steeds beperkt blijven, zal de 

Vlaamse Regering een fikse inspanning 

moeten leveren om tot een begroting in 

evenwicht te komen.  

Contactpersonen 

Axel Mathot, tel. 02 209 01 45, 

amathot@serv.be 

Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, 
eeysackers@serv.be  

Lees het volledige advies: 
Advies begroting 2014   

Overige adviezen 

Naast de twee traditionele begrotings-

rapporten, werd de SERV om advies 

gevraagd over de versnelde afbouw 

van de onroerende voorheffing op ma-

terieel en outillage. De sociale partners 

binnen de SERV konden hierover ech-

ter geen consensus bereiken. De af-

zonderlijke standpunten werden aan de 

bevoegde minister Muyters bezorgd. 

Contactpersonen 

Axel Mathot, tel. 02 209 01 45, 

amathot@serv.be 

Erwin Eysackers, tel. 02 209 01 04, 

eeysackers@serv.be  

 

 

 

 

mailto:amathot@serv.be
mailto:eeysackers@serv.be
http://www.serv.be/node/8127
mailto:amathot@serv.be
mailto:eeysackers@serv.be
http://www.serv.be/node/8568
mailto:amathot@serv.be
mailto:eeysackers@serv.be
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3. SERV als overlegorgaan 

Vanuit zijn overlegfunctie volgt de SERV de beleidsdomeinen waarvoor hij geen strate-

gische adviesraad is. De SERV is in deze rol actief op sociaal-economisch relevante 

domeinen zoals onder meer onderwijs en milieu en ruimtelijke ordening (omgevingsbe-

leid). 

Daarnaast verzorgt de SERV in het kader van zijn overlegfunctie het secretariaat van 

het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). 

Figuur 4  SERV als overlegorgaan 

 

 Onderwijs en Vorming 3.1.

De commissie Onderwijs komt maande-
lijks samen en buigt zich vooral over on-
derwijsdossiers die te maken hebben met 
de aansluiting tussen onderwijs en ar-
beidsmarkt. Een goede begeleiding bij 
leer- en beroepskeuze, uitbouw van 
werkplekleren en werkervaring, een goe-
de afstemming tussen het opleidingsaan-
bod en de realiteit van de arbeidsmarkt, 
transparantie in competenties en kwalifi-
catiebewijzen, voorkomen van ongekwali-
ficeerde uitstroom en de uitbouw van 

flexibele leerlijnen zijn voor de SERV belangrijke (operationele) doelen voor onderwijs 
en opleiding.  
 
In 2013 was het betrekken van stakeholders bij de werkzaamheden van de commissie  
een aandachtspunt. Dit resulteerde in de consultatie van en overleg met de VDAB, de 
departementen WSE en O&V, het kabinet Onderwijs, vertegenwoordigers van de 
ROP’s (Regionale Overlegplatformen), enkele sectoren (sectorfondsen) en de Dienst 
Beroepsopleiding (DBO). 
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De SERV zag af van advisering over de werking van de NVAO, de vermindering van 
de plan- en implementatielast in het hoger onderwijs, de rechtspositieregeling van leer-
lingen en de beleidsbrief Onderwijs 2013-2014. 

 

3.1.1. Adviezen 

Masterplan Hervorming 

Secundair Onderwijs   

Voor de raad is de bundeling van de 
krachtlijnen voor de hervorming de 
meerwaarde van het 
Masterplan Hervorming 
Secundair Onderwijs. 
Een aantal belangrijke 
ambities zijn echter te-
ruggeschroefd, (bijv. de 
oriënterende functie van 
een brede eerste graad) 
en essentiële zaken (bijv. 
de invoering van de ma-
trix) worden doorgescho-
ven naar de lange ter-
mijn. Veralgemeende ver-
plichte stages op korte 
termijn zijn nog geen feit 
en het masterplan be-
steedt te weinig aandacht 
aan het stelsel van Leren 
en Werken. De matrix is 
maar één onderdeel van het master-
plan, maar de raad beschouwt dit toch 
als het ‘koninginnenstuk’, potentieel het 
meest vernieuwende aspect van de 
hervorming. De twijfel over het verdwij-
nen van de beschotten tussen ASO, 
BSO, TSO blijft echter bestaan. De 
beste garantie in het masterplan voor  
 
 
 

het wegwerken van de beschotten zijn 
de domeinscholen. Scholen zijn niet 
verplicht om zich om te vormen tot do-
meinscholen maar zouden aangemoe-
digd worden via incentives. Gezien de 
hervorming budgetneutraal moet zijn, is 
de vraag of hier financiële ruimte voor 
beschikbaar is. De raad is absoluut 
vragende partij voor een grondige her-

vorming van het secun-
dair onderwijs op een zo 
kort mogelijke termijn en 
met inspraak van en 
draagvlak bij leerkrach-
ten en schooldirecties, 
ouders en leerlingen.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Mieke Valcke, tel. 02 209 01 17, 

mvalcke@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies masterplan hervorming secun-
dair onderwijs 
 

In 2013 bracht de SERV vier onderwijsadviezen uit: 
 

 Drie adviezen op vraag van minister van Onderwijs Smet: twee beknop-
te adviezen over de Onderwijsdecreten XXIII en XXIV en een uitgebrei-
der advies over het Masterplan Hervorming Secundair Onderwijs.  

 Eén advies op eigen initiatief over de evaluatie van het decreet Leren 
en Werken. Aansluitend bij dit advies formuleerde de SERV een aanbe-
veling omtrent de realisatie van het voltijds engagement in het stelsel 
van Leren en Werken. 

mailto:mvalcke@serv.be
http://www.serv.be/node/8531
http://www.serv.be/node/8531
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Leren en werken: naar een 

krachtige® leerweg 

Met dit advies op eigen initiatief wil de 
raad input leveren voor de evaluatie 
van het decreet Leren en 
Werken van 2008, zoals 
voorzien in het decreet 
zelf. De doelstellingen 
van dat decreet blijven 
voor de sociale partners 
van kracht: het voltijds 
engagement, de afstem-
ming tussen de systemen 
van Leren en Werken, 
trajecten op maat en een 
volwaardige kwalificatie 
voor elke jongere moge-
lijk maken. Een goede 
monitoring is nodig en er 
is nood aan een globaal 
inzicht in het verloop van 
trajecten van jongeren. 
 
Een belangrijk pijnpunt is dat circa 15% 
van de jongeren in het DBSO klaar zijn 
voor de arbeidsmarkt, maar geen werk-
plek kunnen vinden. De componenten 
‘leren in de onderwijs- of opleidingsin-
stelling’ en ‘leren op de werkvloer in 
een onderneming’ zijn onvoldoende op 
elkaar afgestemd. Om van Leren en 
Werken een kwaliteitsvolle leerweg te 
maken, is een innovatief en aantrekke-
lijk aanbod van opleidingen noodzake-
lijk dat aansluit bij de leefwereld van 
jongeren en bij de arbeidsmarkt. Er kan 
meer werk gemaakt worden van een 
warme overdracht tussen onderwijs en 
VDAB nog voor het einde van de oplei-
ding om zo de arbeidsmarktintegratie 
van deze toch kwetsbare groep suc-
cesvol te doen verlopen. 
 
Aansluitend bij dit advies formuleerde 
de SERV een aanbeveling over de ‘Re-

alisatie van het voltijds engagement in 
het stelsel van Leren en Werken’. Deze 
aanbeveling kwam er naar aanleiding 
van de (slechte) cijfers m.b.t. het vol-
tijds engagement, en meer bepaald de 

doorstroom naar het 
NEC, zoals gepresen-
teerd op VESOC eind 
2013. In de aanbeveling 
vraagt de raad de ver-
sterking van de rol van 
de ROP’s in het realise-
ren van het voltijds enga-
gement, een versterking 
van de trajectbegeleiding, 
de uitwerking en invoe-
ring van het actieplan 
Leertijd, de vereenvoudi-
ging van statuten door de 
invoering van het ‘sok-
kelstatuut’ en een per-
manente opvolging van 
het voltijds engagement 
door het beleid. 
 

Contactpersoon 

Mieke Valcke, tel. 02 209 01 17, 
mvalcke@serv.be 
 

Lees het volledige advies: 
Advies leren en Werken: naar een 
krachtige® leerweg 
 

Overige adviezen 

Advies onderwijsdecreet XXIII  
Advies onderwijsdecreet XXIV  
Aanbeveling voltijds engagement 
 
 
 
 
 

 

 

mailto:mvalcke@serv.be
http://www.serv.be/node/8708
http://www.serv.be/node/8708
http://www.serv.be/node/8072
http://www.serv.be/node/8742
http://www.serv.be/node/8949
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3.1.2. Opvolging Loopbaanakkoord  

Het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid van 17 februari 2012 bevat als focus het voor-
komen en remediëren van ongekwalificeerde uitstroom. Het eerste luik was niet con-
creet uitgewerkt, dit diende te gebeuren in overleg tussen de minister van Onderwijs, 
de onderwijsverstrekkers en de sociale partners. Dit overleg leidde, na een behoorlijk 
intens proces van besprekingen in een technische werkgroep, tot het actieplan Vroeg-
tijdig Schoolverlaten dat in september 2013 werd goedgekeurd. Naar aanleiding van 
het actieplan was er ook een breder overleg tussen de SERV en de onderwijskoepels 
en -netten, wat als erg zinvol werd ervaren en wat in de toekomst zal worden herhaald. 
 

Contactpersoon 

Mieke Valcke, tel. 02 209 01 17, mvalcke@serv.be 

 Omgevingsbeleid 3.2.

3.2.1. Versnelling investeringsprojecten  

De SERV bracht drie adviezen uit die kaderen in het beleid ‘Versnelling van investe-
ringsprojecten’. Een eerste advies gaat over het voorontwerp van decreet inzake om-
gevingsvergunning, een tweede advies over de handhaving van de omgevingsvergun-
ning sluit hierbij aan. Het derde advies gaat over het voorontwerp van decreet inzake 
complexe projecten.  

Decreet omgevingsvergunning  

Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar 2.4.3.Versnelling van investe-
ringen en vereenvoudiging van procedures. 

Complexe projecten  

Voor meer informatie over dit advies verwijzen we naar 2.4.3. Versnelling van investe-
ringen en vereenvoudiging van procedures. 

In 2013 bracht de SERV zeventien adviezen uit in het kader van het omge-
vingsbeleid. Voor adviezen die betrekking hebben op leefmilieu werkte de 
SERV meestal samen met Minaraad en soms ook met SALV. Voor de advies-
vragen inzake ruimtelijke ordening en de sociale aspecten van het 
(drink)waterbeleid werkte de SERV niet samen met  andere raden.  
 

 Gezamenlijke adviezen met Minaraad: bodembeschermingsdecreet, 
bodemsanering stookolietanks, besluit saneringscontracten, openbare 
dienstverplichtingen inzake leveringszekerheid en risico- en crisisbe-
heer, milieuhandhaving en delfstoffendecreet. 

 Gezamenlijke adviezen met Minaraad en SALV: Vlaams klimaatbeleids-
plan, waterbeleidsnota, organisatiebesluit integraal waterbeleid, ver-
zameldecreet, omzetting richtlijn industriële emissies. 

 Geen samenwerking: omgevingsvergunning, complexe projecten, 
leegstandsheffing, KLIP-decreet, LAC-decreet en besluit sociale open-
bare dienstverplichtingen drinkwater.  

mailto:mvalcke@serv.be
http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-subdoelstellingen-groene-stroom-2013-2020
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Contactpersonen 

Peter Van  Humbeeck, tel. 02 209 01 01, pvhumbeeck@serv.be 
Annick Lamote, tel. 02 209 01 02, alamote@serv.be 
 
Lees de volledige adviezen: 
Advies handhaving omgevingsvergunning  
Advies decreet omgevingsvergunning  
Advies complexe projecten 
 

3.2.2. Water 

De SERV bracht in 2013 zes adviezen uit 
over water.  

Twee ervan handelen over de sociale 
aspecten van drinkwaterdistributie. Een 
ander advies handelt over de openbare 
dienstverplichtingen inzake leveringsze-
kerheid, risico- en crisisbeheer. Aanslui-
tend op de invoering van de financierende 
heffing werd een besluit uitgewerkt over 
de saneringscontracten voor bedrijfsaf-
valwater waarover advies werd gevraagd. 
Tot slot adviseerde de SERV ook over de 
tweede waterbeleidsnota en over het or-
ganisatiebesluit integraal waterbeleid.   

Advies LAC-procedure water 

De SERV adviseerde begin 2013 over het 
decreet inzake de minimale levering van 
elektriciteit, gas en drinkwater (het zoge-
naamde LAC-decreet). Dat voorontwerp 
van de decreet bevat volgens de SERV 
een aantal positieve punten. Zo is het 
schrappen van het begrip ‘klaarblijkelijke 
onwil’ als reden tot afsluiting van drinkwa-
ter een goede zaak. Ook de uitbreiding 
van de LAC-procedure naar gebruikers 
met een collectieve watermeter is positief.   

Wel vraagt de raad om in het decreet te 
verduidelijken wie de kosten draagt bij 
afsluiting en heraansluiting van drinkwater 
en doet de SERV ook enkele suggesties 
tot invulling van de nadere procedures bij 
wanbetaling en bij effectieve afsluiting.  
Tot slot formuleert de SERV nog twee 
aanbevelingen die verder reiken dan de 
voorgestelde wijzigingen. Zo pleit de raad 
voor een evaluatie van de huidige LAC-
werking voor water en de introductie van 
het begrip ‘beschermde klant voor drink-
water’. 
 

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  

alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies LAC-procedure water 

Advies sociale openbare 

dienstverplichtingen 

drinkwater 

Enkele maanden later adviseerde de 
SERV over het besluit inzake sociale 
openbare dienstverplichtingen (SODV) 
drinkwater. Dit geeft uitvoering aan meer-
dere aanbevelingen van de SERV. Het 
besluit betekent een stap vooruit in het 
beleid ter voorkoming van waterarmoede. 
 
In zijn advies formuleert de SERV nog 
enkele aanbevelingen die betrekking 
hebben op de afbakening van ‘bescherm-
de klanten’, de toekenning van bepaalde 
voordelen aan deze klanten, de minnelijke 
schikking bij abnormaal hoog waterver-
bruik en de regeling inzake afsluiting van 
drinkwater ingeval van wanbetaling. 
 
 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8813
http://www.serv.be/node/8473
http://www.serv.be/node/8516
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/7491
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Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  

alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies besluit sociale openbare dienst-
verplichtingen drinkwater 

ODV risico- en crisisbeheer en 

leveringszekerheid van 

drinkwater  

SERV en Minaraad formuleren in een 
briefadvies enkele bemerkingen bij het 
besluit inzake openbare dienstverplichtin-
gen (ODV) risico- en crisisbeheer en leve-
ringszekerheid. Zij focussen hierbij op de 
bepalingen inzake de leveringszekerheid 
van drinkwater. Concreet gaat het over de 
verplichting voor de drinkwaterbedrijven 
om leverings- en langetermijnvoorzie-
ningsplannen op te maken en 
nood(drink)watervoorzieningen te organi-
seren. 
 

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies openbare dienstverplichtingen 
drinkwater 

 

Besluit saneringscontracten 

bedrijfsafvalwater  

Het besluit over de regels inzake het lo-
zen van bedrijfsafvalwater op een open-
bare rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft 
nadere invulling aan de vernieuwde con-
tractaanpak in het kader van de financier-
de afvalwaterheffing. SERV en Minaraad 
ondersteunen deze aanpak en zijn het in 
grote lijnen eens met de verdere uitwer-
king in dit besluit.  

De raden formuleren twee bemerkingen 
bij de regeling rond noodlozingen. De 
koppeling met de vergunning biedt vol-
gens de raden de beste garanties voor 
een adequate beoordeling vooraleer zich 
een noodlozing zou voordoen. De raden 
vragen om op korte termijn in de vergun-
ning van de betrokken bedrijven bijzonde-
re voorwaarden op te nemen m.b.t. even-
tuele noodlozingen. Wanneer overstorten 
in werking treden moeten noodlozingen 
stopgezet worden. De raden wijzen op het 
belang van tijdige communicatie over de 
(dreigende) inwerkingtreding van over-
storten.  

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies saneringscontracten 

mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8546
http://www.serv.be/node/8546
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8459
http://www.serv.be/node/8459
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8842
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Tweede waterbeleidsnota  

SERV, Minaraad en SALV adviseerden 
gezamenlijk over de tweede waterbe-
leidsnota (inclusief waterbeheerkwesties) 
en over het tijdschema en werkprogram-
ma voor de opmaak van de tweede gene-
ratie stroomgebied-
beheerplannen. 

De raden missen in 
de waterbeheer-
kwesties een duide-
lijke kijk op de ge-
boekte vooruitgang, 
op de trends en op 
het aandeel niet be-
reikte doelstellingen 
van de Kaderrichtlijn 
en van het Pact 
2020. Als gevolg daarvan worden geen 
prioriteiten gelegd tussen en binnen de 
thema’s. 

Het ambitieniveau van de waterbeleidsno-
ta overtuigt volgens de raden niet als in-
strument om de doelstellingen van het 
Pact 2020 te bereiken. De waterbeleids-
nota moet verduidelijken hoe de doelstel-
lingen wel gehaald zouden kunnen wor-
den en moet objectiveren en motiveren 
voor welke doelstellingen eventuele ter-
mijnverlenging of doelverlaging nodig zal 
zijn. Maatregelenprogramma’s moeten 
volgens de raden alleszins binnen de ge-
stelde timing uitgevoerd worden. 

Verder vragen de raden om dringend 
werk te maken van een ‘waterbalans’ en 
om bij de financiering van het waterbeleid 
eindelijk te evolueren van de fase van 
aankondiging naar die van realisatie. 

Contactpersoon 

Organisatiebesluit integraal 

waterbeleid   

In september 2012 adviseerden SERV, 
Minaraad en SALV samen over wijzingen 
aan het decreet integraal waterbeleid. 
Van dat advies werden een aantal punten 
gevolgd, ofwel in het decreet zelf, ofwel in 

het organisatiebe-
sluit. In hun advies 

organisatiebesluit 
van 18 november 
2013 herhalen de 
raden de niet ge-
realiseerde punten 
met als belangrijk-
ste de vraag naar 
een voltijdse bek-
kencoördinator en 
de betrokkenheid 

van de lokale waterbeheerders. De raden 
vragen de evaluatie van die betrokken-
heid na twee jaar effectieve werking. 

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies organisatiebesluit DIW

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies tweede waterbeleidsnota 
 
 

mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8756
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8101
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3.2.3. Klimaat en lucht 

De SERV ontving drie adviesvragen 
over klimaatbeleid. Over het instem-
mingsdecreet met het Kyoto-akkoord 
en het ‘Klimaatdecreet’ formuleerde de 
raad geen advies. Hij verwees hiervoor 
naar andere adviezen. De SERV formu-
leerde samen met Minaraad en SALV 
wel een uitgebreid advies over het Kli-
maatbeleidsplan 2013-2030 (Adaptatie- 
en Mitigatieplan).   
De drie raden formuleerden ook een 
gezamenlijk advies over de omzetting 
van de Europese richtlijn inzake indu-
striële emissies.  

Klimaatbeleidsplan  

Volgens SERV, Minaraad en SALV 
moet de Vlaamse Regering dringend 
bijkomende interne klimaatmaatregelen 
voorzien die technisch uitvoerbaar en 
economisch haalbaar zijn, en waarvoor 
een draagvlak wordt opgebouwd, voor-
al voor gebouwen en mobiliteit. Het 
Mitigatieplan moet ook voorzien in een 
sluitend kader voor het gebruik van 
flexibiliteitsmechanismen en in een ver-
zekerde financiering. Meer informatie 
over kosten en baten van maatregelen 
is nodig om te kunnen oordelen of het 
plan de inspanningen evenwichtig ver-
deelt tussen interne maatregelen en 
flexibiliteitsmechanismen, tussen secto-
ren en doelgroepen en tussen her-
nieuwbare energie- en energie- 

 

 

efficiëntiemaatregelen. Volgens de ra-
den zouden zowel het Mitigatieplan als 
het Adaptatieplan meer werk moeten 
maken van een echte beleidsdomein- 
en beleidsniveau-overschrijdende aan-
pak met een blik die véél verder kijkt 
dan 2020. 

Een sluitende strategie inzake de inzet 
van flexibiliteitsmechanismen is nodig, 
evenals voldoende financiering voor het 
plan, inclusief de noodzakelijke bijko-
mende maatregelen. Het is volgens de 
raden alvast duidelijk dat de voorziene 
middelen bijlange niet volstaan. 

Contactpersoon 

Annemie Bollen, tel. 02 209 01 00,  
abollen@serv.be  
 
Lees het volledige advies: 
Advies Vlaams klimaatbeleidsplan 
2013-2020 

Omzetting richtlijn 

industriële emissies (IE) 

De omzetting van de Richtlijn IE in 
VLAREM is volgens SERV, Minaraad 
en SALV een stap voorwaarts voor het 
milieubeleid, onder meer door een be-
tere verankering van BBT-conclusies 
en emissiegrenswaarden gekoppeld 
aan BBT. De ruime consultatieronde 
die vooraf ging aan de aanpassing van 
VLAREM impliceert volgens de raden 
een duidelijke meerwaarde. De raden 
vragen dat de bijkomende jaarlijkse 
rapporteringen op een pragmatische en 
flexibele manier geïntegreerd worden in 
het integraal milieujaarverslag.  

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  

alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies Vlarem-trein 2012 
 

  

mailto:abollen@serv.be
http://www.serv.be/node/8263
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mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8314
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3.2.4. Bodembescherming   

SERV en Minaraad brachten twee advie-
zen uit over bodembescherming.  

Decreet bodembescherming  

De raden vinden het zoeken naar admini-
stratieve vereenvoudigingen en efficiën-
tieverbeteringen belangrijk, omdat dit on-
nodige kosten en ver-
tragingen kan vermij-
den. Zulke vereen-
voudigingen moeten 
echter steeds worden 
afgewogen ten op-
zichte van de nood 
aan sluitende regel-
geving en aan contro-
lemogelijkheden en 
beleidsrelevante in-
formatie voor de 
overheid. Bovendien 
leggen ze ook meer 
verantwoordelijkheid 
bij de betrokkenen. 

Het is ook essentieel 
dat de voorgestelde 
aanpassingen bijdra-
gen tot het behalen van de doelstelling 
om tegen 2036 alle verontreinigde bo-
dems te saneren en dit op een snellere en 
meer efficiënte manier. Aanpassingen 
aan de regelgeving alleen zullen volgens 
de raden niet voldoende zijn, er zullen 
aanvullende maatregelen en budgetten 
nodig zijn.  

Ten slotte ondersteunen de raden de bil-
lijkere verdeling van de saneringsplicht, al 
mag dit niet leiden tot een onwenselijke 
afwenteling van de kosten van veroorza-
kers van (risico's op) bodemverontreini-
ging. Ook kunnen vragen gesteld worden 

  
bij de praktische uitvoerbaarheid van de 
nieuwe regeling.  

Contactpersoon 
 
Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies aanpassingen Bodemdecreet 

Stookolietanks  

Minaraad en SERV sluiten 
zich aan bij de instemming 
van de Vlaamse Regering 
met het Samenwerkings-
akkoord betreffende de 
uitvoering en financiering 
van bodemsanering van 
tankstations en gasolie-
tanks voor verwarmings-
doeleinden. De raden for-
muleren wel enkele be-
denkingen bij de samen-
werkingsovereenkomst.  
Ook de invoeging in het 
Bodemdecreet van een 
vereenvoudigde procedure 
bij het BOFAS (Bodemsa-
neringsfonds voor tanksta-

tions) voor de sanering van aangemelde 
bodemverontreiniging door gasolietanks 
krijgt het akkoord van de raden. 
 

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 
  
Lees het volledige advies: 
Advies BOFAS en wijziging bodemsane-
ringsdecreet 
 
 
  

mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8633
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3.2.5. Overige adviezen    

Milieuhandhaving 

In een gezamenlijk advies waarderen 
SERV en Minaraad dat de Vlaamse 
Regering een voorontwerp van decreet 
heeft uitgewerkt dat een aantal aanbe-
velingen uit een eerder gezamenlijk 
advies vertaalt in wijzigingsvoorstellen 
van het Milieuhandhavingsdecreet. De 
raden benadrukken wel dat een betere 
milieuhandhaving ook 
andere maatregelen 
vergt dan louter juridi-
sche. Inzake de voor-
ziene verdere depenali-
sering van een aantal 
overtredingen, menen 
de raden dat de wijzi-
ging van de bijlagen bij 
het Milieuhandhavings-
besluit een grondig de-
bat met alle betrokken 
partijen vereist. De ra-
den wijzen daarnaast 
op de capaciteitspro-
blemen die een aantal 
gemeenten ondervin-
den. Essentieel is daarom dat het 
Vlaams Gewest over de nodige men-
sen en middelen beschikt voor het 
noodzakelijke ‘hoog toezicht’. 

Contactpersoon 

Peter Van Humbeeck,  
tel. 02 209 01 01,  
pvhumbeeck@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies wijziging van het Milieuhandha-
vingsdecreet 

Leegstandsheffing 

bedrijventerreinen 

Het voorontwerp van decreet wijzigt de 
regelgeving ter voorkoming van leeg-
stand en verwaarlozing van bedrijfs-
ruimten. Deze regelgeving werd al vaak 
aangepast, maar tot dusver nog niet 

grondig geëvalueerd. De SERV dringt 
aan op een evaluatie van de doelma-
tigheid van de heffingen en de subsi-
dies. Met het oog hierop is er volgens 
de raad nood aan een betere opvolging 
van een aantal kerncijfers over geregi-
streerde leegstaande en/of verwaar-
loosde bedrijfsruimten. 

De SERV spreekt zich in zijn advies in 
grote lijnen positief uit over de aanpas-
singen omdat de regelgeving eenduidi-
ger wordt, wat de rechtszekerheid van 
de heffingsplichtigen ten goede lijkt te 
komen. 

Naast de aanpas-
singen aan de hef-
fingsregeling wijzigt 
het voorontwerp 
van decreet ook de 
financiële onder-
steuning van de 
verwerving en sa-
nering van geregi-
streerde bedrijfs-
ruimten in het ka-
der van vernieu-
wing. De vaste 
percentages die nu 
gelden worden ge-

schrapt, wat voor onzekerheid zorgt bij 
toekomstige investeerders. De raad 
dringt erop aan snel duidelijkheid te 
creëren over de hoogte van de subsi-
dies en te zorgen voor een afwegings-
kader op basis waarvan het op voor-
hand duidelijk is voor investeerders 
hoeveel steun zij zullen ontvangen.  

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies leegstand en verwaarlozing be-
drijfsruimten 
 
 
 
 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8428
http://www.serv.be/node/8428
mailto:alamote@serv.be
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KLIP-decreet  

Voor meer informatie over dit advies 
verwijzen we naar 2.4.3.Versnelling van 
investeringen en vereenvoudiging van 
procedures. 

Contactpersoon 

Peter Van Humbeeck,  
tel. 02 209 01 01, 
pvhumbeeck@serv.be 
 
Lees het volledige advies: 
Advies KLIP-decreet 

Delfstoffendecreet  

Minaraad en SERV onderschrijven de 
afstemming van het oppervlaktedelf-
stoffenbeleid met het materialendecreet 
voor de toepassing van de materialen-
hiërarchie. 

De raden vragen om bij de opmaak van 
het algemeen oppervlaktedelfstoffen-
plan en de oppervlaktedelfstoffennota’s 
ten volle rekening te houden met acties 
en maatregelen die worden onderno-
men in andere beleidsvelden. Dit vergt 
beleidsdomeinoverschrijdend overleg 
bij de voorbereiding. Ook moet gedu-
rende het hele traject overlegd worden 
met stakeholders.  

Daarnaast moet volgens SERV en Mi-
naraad het voorstel tot vraaggestuurde 
aanpak worden bijgestuurd. De vraag-
gestuurde aanpak moet passen in het 
oppervlaktedelfstoffenbeleid, en moet 
bovendien, als deze aanleiding zou 
geven tot de aanduiding van nieuwe 
ontginningsgebieden, voldoen aan een 
aantal criteria en kunnen rekenen op 
voldoende lokaal draagvlak. 

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02,  
alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies wijziging oppervlaktedelfstoffen-
decreet 

Verzameldecreet leefmilieu   

Het ontwerpverzameldecreet beoogt de 
verbetering van dertien uiteenlopende 
wetten en decreten inzake leefmilieu en 
natuur. Minaraad, SALV en SERV for-
muleren onder meer bedenkingen bij de 
invoering van het begrip ‘private gracht 
van algemeen belang’, bij de verbete-
ringsvoorstellen voor heffingsregeling 
voor oppervlaktewater en grondwater, 
bij de afstemming met het DABM (De-
creet Algemeen Milieubeleid) van de 
handhavingsregeling tegen inbreuken 
op de heffingsregeling in andere wetten 
en decreten, inzake de ruilverkavelin-
gen van landeigendommen in der min-
ne, over het Bossencompensatiefonds 
en de jachtopeningstijden, inzake de 
ontheffing van natuurrichtplannen, over 
het mestbeleid en over geologische 
opslag van koolstofdioxide. 
 

Contactpersoon 

Annick Lamote, tel. 02 209 01 02, 

alamote@serv.be 

Lees het volledige advies: 
Advies verzameldecreet leefmilieu en 
natuur 2013 
 

 

mailto:pvhumbeeck@serv.be
http://www.serv.be/node/8630
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8814
http://www.serv.be/node/8814
mailto:alamote@serv.be
http://www.serv.be/node/8631
http://www.serv.be/node/8631
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 Innovatie3.3.

Wijzigingsdecreet 

organisatie en financiering 

wetenschaps- en 

innovatiebeleid (W&I-beleid) 

In zijn advies van 23 december 2013 

adviseert de SERV zowel algemene als 

specifieke bedenkingen. 

Meer algemeen vindt de SERV een 

wetgevend initiatief dat beoogt de in-

stellingen van het wetenschaps- en 

innovatiebeleid op overkoepelende wij-

ze te integreren in een eigen, domein-

specifiek decreet op zich positief. Een 

positieve vaststelling is eveneens het 

feit dat er een juridische en terminolo-

gische consistentie wordt nagestreefd 

met andere decreten. De SERV formu-

leert nog algemene opmerkingen over 

de principes van open access en open 

data, over een evenwichtige triple helix 

vertegenwoordiging in de organen van 

de W&I-instellingen en over de decreta-

le indexering van subsidies voor be-

paalde instellingen. De meer specifieke 

opmerkingen betreffen de innovatiecen-

tra, het FWO, de Herculesstichting, het 

IWT, de VRWI, andere initiatieven van 

strategische belang en de Steunpunten 

voor Beleidsrelevant Onderzoek. 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05, 

wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies wijzigingsdecreet wetenschaps- 

en innovatiebeleid 

 

Steuninstrumentarium open 

innovatie  

Op 12 november 2013 formuleerde de 

SERV een advies over het steunin-

strumentarium ten behoeve van open 

innovatie tussen bedrijven. Eerder, op 

16 november 2011, formuleerde de 

SERV een advies over de samenwer-

king tussen kenniscentra en bedrijven. 

Open innovatie staat voor het gebruik 

van doelgerichte in- en uitstroom van 

(kennis)informatie met het oog op ener-

zijds het versnellen van interne innova-

tie en anderzijds het verbreden van 

extern gebruik van innovatie. 

In het licht van de slimme specialisaties 

en omwille van het positief effect op de 

innovatiefeconomische slagkracht van 

ondernemingen en regio’s, vormen 

open innovatieclusters een belangrijke 

troef voor de transformatie van industri-

ele activiteiten. 

De beleidsaanbevelingen omvatten 

naast voorstellen voor een generieke 

aanpak ook specifieke maatregelen 

gericht op KMO’s en social profit orga-

nisaties. 

Gezien een gelijklopendheid met de 

aanpak van de samenwerking bedrijfs-

leven-kenniscentra op vlak van innova-

tie, blijven de aanbevelingen van de 

mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/8904
http://www.serv.be/node/8904
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SERV in hoger vermeld advies onver-

minderd van kracht. 

De generieke maatregelen in dit advies 

betreffen drie aspecten. Een eerste 

aspect is transparantie en coherentie. 

De steunverstrekkers en de middelen 

van het steuninstrumentarium moeten 

helder traceerbaar zijn en gericht op 

een accurate allocatie naar de doel-

groepen. Daarnaast zijn kenbaarheid 

en promotie belangrijk. Bedrijven moe-

ten meer dan nu betrokken worden in 

samenwerkingsprojecten; intermediaire 

organisaties hebben hierbij een belang-

rijke verantwoordelijkheid. Het derde 

aspect tot slot, is de internationale di-

mensie. De Vlaamse Regering moet 

complementair en optimaal gebruik 

maken van het Europees instrumenta-

rium in de Europese programma’s. 

Specifiek om KMO’s en social profit 

organisaties bij open innovatie te on-

dersteunen, moeten bijkomende voor-

waarden worden gerealiseerd: 

 laagdrempelige procedures in 

de diverse steuninstrumenten; 

 versterking van intermediaire 

structuren, in het bijzonder van 

de provinciale innovatiecentra 

die inzake innovatiebegeleiding 

en -ondersteuning van onder-

nemingen een rol van een soort 

‘uniek loket’ kunnen opnemen; 

 heldere informatie en communi-

catie over intellectuele eigen-

dom en alternatieve samenwer-

kingsovereenkomsten; 

 en meer aandacht voor spillover 

effecten bij samenwerking tus-

sen bedrijven. 

Contactpersoon 

Wim Knaepen, tel. 02 209 01 05, 

wknaepen@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies steuninstrumentarium open in-

novatie

 VESOC 3.4.

3.4.1. Samenstelling en opdracht 

Het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité 

(VESOC), opgericht in 1983, is het drieledige 

overlegorgaan tussen de Vlaamse Regering, de 

Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisa-

ties. Het VESOC-comité wordt voorgezeten door 

de minister-president van de Vlaamse Regering. 

Sinds 1 oktober 1990 staat de SERV in voor het 

secretariaat van het VESOC. 

De Vlaamse Regering, de Vlaamse werkgevers-

organisaties en de Vlaamse werknemersorganisaties hebben onderling een protocol 

afgesloten dat door de huidige Vlaamse Regering werd hernieuwd op 1 september 

2009. Indien binnen het VESOC een consensus wordt bereikt, verbindt de regering 

zich ertoe deze consensus uit te voeren. De sociale partners zullen de consensus bij 

hun leden verdedigen en aan de uitvoering ervan meewerken.  

Het overleg handelt over alle beleidsaangelegenheden met een sociaal-economische 

dimensie die ofwel behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het 

mailto:wknaepen@serv.be
http://www.serv.be/node/8845
http://www.serv.be/node/8845
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Vlaams Gewest, ofwel het akkoord, advies of de betrokkenheid van de Vlaamse Rege-

ring vereisen. Ook andere punten kunnen op de agenda komen.  

3.4.2. VESOC-overlegstructuren en -thema’s 

VESOC-akkoorden worden afgesloten binnen het (in)formeel VESOC. Dit overleg 

wordt mee voorbereid door de VESOC-werkgroep. 

VESOC-werkgroep 

De VESOC-werkgroep spitst zich qua arbeidsmarktmateries toe op beleidsopvolging 

en -beslissing, o.a. opvolging en uitvoering van het VESOC-akkoord loopbaanbeleid 

(het Loopbaanakkoord), het akkoord alternatieven jobkorting en het Pact 2020. 

In 2013 vergaderde de VESOC-werkgroep acht maal. 

Wat betreft de uitrol van het Loopbaanakkoord werd in 2013 in de VESOC-werkgroep 

o.a. over volgende thema’s overlegd: een nieuw kader voor (externe) loopbaanbege-

leiding, het actieplan ongekwalificeerde uitstroom, de opvolging van de (uitbreiding van 

de) werkinlevingsprojecten voor jongeren (WIJ!) en van de instapstages, werkplekleren 

en werkbaarheid (in het kader van de sectorconvenanten), de streefcijfers 50+, de op-

volging van de hervormde tewerkstellingspremie 50+premie en de inkanteling van het 

EAD-beleid in het loopbaanbeleid. 

 

Daarnaast stonden in 2013 ook volgende arbeidsmarktthema’s (inclusief onderwijs-

arbeidsmarkt) (meermaals) op de agenda van de VESOC-werkgroep: de werkerva-

ringsprojecten, het maatwerkdecreet, het Jeugdwerkloosheidsbeleidsplan, het ESF-

dossier inzake de WAI, de aanpassing van de Vlaamse aanmoedigingspremie, de in-

vulling van het voltijds engagement, de armoedetrajecten, de optimalisering en her-

vorming van het stelsel van Leren en Werken (met name de harmonisering van de sta-

tuten), de 1% stagenorm, het dossier inzake de bijsturing van de 50+werking, het 

samenwerkingsakkoord inzake de instapstages, het samenwerkingsakkoord rond de 

opvolging van het zoekgedrag van werkzoekenden (de dispo-procedure), de leerwin-

kels, de sectorconvenants en tot slot het EVC-beleid. Daarnaast was er binnen de 

VESOC-werkgroep overleg over het Nieuw Industrieel Beleid (NIB), het cohesiebeleid, 

het competitiviteits- en tewerkstellingspact, het beleid inzake woon-werkverkeer, het 

federaal armoedeverslag en de Ronde Tafel Bouw. 

Informeel VESOC 

In 2013 waren er drie informele VESOC-vergaderingen met de sociale partners en de 

VESOC-ministers in de Vlaamse Regering. Tijdens deze informele overlegmomenten 

werden volgende thema’s besproken:  

 de zesde staatshervorming met bespreking van de thema’s economie, energie 

en financieringswet (VESOC-overleg van 11 januari 2013); 

 de voorbereiding van het groenboek in het kader van de zesde staatshervor-

ming, beleid inzake jeugdwerkloosheid (waaronder de WIJ-trajecten, de instap-

stages en het actieplan ongekwalificeerde uitstroom), Vlaamse adviesraden en 

het concurrentiepact (VESOC-overleg van 28 juni 2013); 
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 een stand van zaken en verdere aanpak van het groenboek in het kader van de 

zesde staatshervorming, VESOC-akkoord 50+, Vlaamse adviesra-

den/reorganisatie van het beleidsveld WSE, toenemende kosten door uitgestel-

de doorrekening op de elektriciteitsfactuur, Concurrentiepact (VESOC-overleg 

van 19 december 2013). 

3.4.3. VESOC-akkoorden 

VESOC-akkoord 50+ Bijsturing Samen op de Bres voor 50+ 

Tewerkstelling van oudere werknemers blijft 

één van de voornaamste uitdagingen op de 

Vlaamse arbeidsmarkt. Vertrekkende vanuit 

het akkoord Samen op de Bres voor 50+ 

(2008), de bijsturingen uit het VESOC-

akkoord Uitbreiding systematische aanpak 

50+ (2011) en de focus op 50+ in het Vlaams 

loopbaanakkoord (2012), formuleren de 

VESOC-partners in dit akkoord dan ook 

nieuwe en  aanvullende uitgangspunten voor 

de bemiddeling en begeleiding van 50+ers met oog op duurzame herinschakeling op 

de arbeidsmarkt. Met steun van de bijblijfconsulenten en Jobkanaal wordt de focus 

verlegd van sensibilisering en verzamelen van vacatures naar duurzame tewerkstelling 

via gerichte activering en ondersteuning bij het aanwervingsproces of bij de aanpas-

sing van de arbeidsorganisatie van het bedrijf. Hiermee wordt van een categoriale be-

nadering overgeschakeld naar een inclusieve benadering. 

In het akkoord staan concrete voorstellen voor de begeleiding en bemiddeling van 

werkzoekenden ouder dan 50 jaar.  

Contactpersoon 

Sandra Hellings, tel. 02 209 01 91, shellings@serv.be 

 Diversiteit 3.5.

Voor alle adviezen met betrekking tot het thema diversiteit, kan je terecht in  

hoofdstuk 7 Commissie Diversiteit.

mailto:shellings@serv.be
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 Internationale relaties 3.6.

In 2013 werd de vroegere werkgroep Internationale betrekkingen de stuurgroep Inter-

nationaal (STINT). Deze is bevoegd voor de sturing en de afspraken rond internationa-

le projecten en projectwerking. De stuurgroep maakte samen met het secretariaat een 

inhoudelijke visienota die dient als meerjarenkader voor de inhoudelijke werking. Begin 

2013 werd ook de internationale missie van de SERV geactualiseerd.  

De stuurgroep vergaderde in 2013 drie maal. 

 
3.6.1. Overzicht van de 
internationale werking 

Ontmoeting met VAIS op 22 

januari 2013 

De stuurgroep bekeek samen met de 

leiding van het Vlaams Agentschap 

voor Internationale Samenwerking 

(VAIS) de mogelijkheden om de bevor-

dering van het sociaal overleg mee op 

de ontwikkelingsagenda van de Vlaam-

se overheid te krijgen. Bleek dat VAIS 

zich aan een strak schema van inhou-

delijke thema’s moet houden waarin, op 

het eerste zicht, niet veel aangrijpings-

punten zijn voor sociaal overleg en ca-

paciteitsopbouw bij sociale partners. 

Studiebezoek van een 

delegatie uit de Zuid-

Afrikaanse haven Durban 

aan Vlaanderen en 

Nederland  

Van 3 tot 5 februari 2013 kwamen tien 

afgevaardigden van de haven van Dur-

ban samen met de ILO-coördinator 

Neeran Ramjuthan op studiebezoek in 

Vlaanderen, waarna het studiebezoek 

voortgezet werd in Nederland. De 

groep kwam op bezoek in het kader 

van het door Vlaanderen en Nederland 

gefinancierde IAO-project voor de be-

vordering van waardig werk en van het  

 

sociaal overleg in de Zuid-Afrikaanse 

haven Durban. 

De organisatie gebeurde in samenwer-

king met de Vlaamse en de Nederland-

se havenvakbonden. Het SERV-

secretariaat en het secretariaat  van de 

Vlaamse Havencommissie stonden in 

voor de algemene coördinatie van dit 

gemengd Vlaams-Nederlands studie-

bezoek. In Vlaanderen werden de ha-

vens van Gent, Zeebrugge en Antwer-

pen bezocht, in Nederland was er een 

bijeenkomst in Middelburg (Vlissingen) 

en Rotterdam. 

Het studiebezoek verliep goed, maar er 

werden een aantal verbeterpunten ge-

noteerd.  De respons van de deelne-

mers toonde een grote tevredenheid 

over het studie-aspect van het bezoek. 

De meerwaarde van dit specifieke 

studiebezoek lag in de Vlaams-

Nederlandse samenwerking die tijdens 

dit bezoek werd gerealiseerd.  

Met dit studiebezoek werd het ILO-

project afgesloten. In 2014 wordt ge-
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werkt aan een vervolgproject dat ster-

ker focust op het sociaal overleg.  

Europese regionale meeting 

van de IAO 

Afgevaardigden van de sociale partners 

en van de regeringen van 51 Europese 

en Centraal-Aziatische staten verza-

melden in Oslo voor de vierjaarlijkse 

tripartite ontmoeting van de Internatio-

nale Arbeidsorganisatie (IAO). Het 

thema, dat was voorbereid in een rap-

port van Guy Ryder, directeur-generaal 

van de IAO, was de zoektocht naar 

mogelijke strategieën voor stabiele, 

duurzame en jobrijke groei in Europa. 

Aan het eind van de conferentie werd 

een resolutie goedgekeurd om landen 

te helpen bij het bestrijden van de ne-

gatieve gevolgen van de economische 

situatie. Aan de IAO werden een aantal 

opdrachten toevertrouwd om actief mee 

te werken en steun te bieden aan lan-

den die het nodig hebben. 

Missie naar Turijn 

De Vlaamse vertegenwoordiger bij de 

organisaties van de Verenigde Naties in 

Genève ging samen met het SERV-

secretariaat op missie bij het internatio-

nale opleidingscentrum van de IAO in 

Turijn. De bedoeling was een verdere 

kennismaking met het team en de be-

trokkenheid van Vlaamse expertise in 

de opleidingsprojecten sterker te pro-

moten. 

OESO-forum ‘Jobs, equality 

and trust’ 

Op 28 en 29 mei 2013 organiseerde de 

OESO in Parijs zijn jaarlijkse forum. 

Alle aandacht ging naar de menselijke 

factor tijdens dit forum onder de titel ‘It’s 

all about people’. Het SERV-

secretariaat nam deel. 

IAO-conferentie  Geneve juni 

2013 

De 102de sessie van de jaarlijkse In-

ternationale Arbeidsconferentie ging 

door van 5 mei 2013 tot 20 juni 2013. 

Belangrijke thema’s waren het sociaal 

overleg, de duurzame ontwikkeling en 

de demografische uitdagingen voor 

sociale bescherming. 

In een gezamenlijke commissie herbe-

vestigden de drie partijen, de werkne-

mersorganisaties, de ondernemersor-

ganisaties en de overheden, de rol van 

de sociale partners en van het sociaal 

overleg en werd een nieuw kader 

goedgekeurd om het sociaal overleg te 

bevorderen en te versterken.  

Een afvaardiging van het SERV-

secretariaat nam deel aan de bespre-

kingen in deze conferentie. 

Europees Twinningproject: 

sociaal overleg in de 

Servische republiek 

De SERV heeft, samen met een Duitse 

hoofdpartner en een andere junior part-

ner uit Litouwen, meegedaan aan de 

selectie voor het Twinningproject in de 

Servische republiek. 

Het doel van dit project was de verster-

king van het sociaal overleg in Servië. 

Het Duitse ministerie van Arbeid deed 

beroep op de SERV voor het onderdeel 

over de regionale sociaal-economische 
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raden. De Litouwse partner werd hulp 

gevraagd bij het thema van de omzet-

ting van het Europees acquis. 

De jury ging door in Belgrado op 18 juni 

2013, op de permanente vertegen-

woordiging van de EU. Er waren in to-

taal zes kandidaten. De kandidatuur 

van Duitsland eindigde samen met 

Vlaanderen en Litouwen nipt op een 

tweede plaats. Uiteindelijk werd Tsje-

chië de uitverkozen partner. 

IAO-project groene 

economie 

Het door de Vlaamse Regering gefi-

nancierde IAO-project ‘Waardig werk in 

de groene economie’ focust op de 

werkgelegenheidsaspecten van de 

transitie naar de groene economie en 

op de inspanningen die de overheden 

in dit kader doen. De deelnemende 

landen zijn China, Mexico en Turkije. In 

elk van deze landen zijn er strategieën 

uitgewerkt voor de overgang naar de 

groene economie, maar de aard van de 

aanpak en de actuele stand van zaken 

is verschillend per land. Speciale aan-

dachtspunten voor de drie landen zijn 

KMO’s en de groene vaardigheden en 

skills. 

Eind juni 2013 nam het SERV-

secretariaat deel aan een workshop in 

Ankara. De bijdrage van de SERV aan 

deze nationale workshop in Turkije 

richtte zich op de betrokkenheid van 

sociale partners en op het belang van 

het sociaal overleg bij de overgang 

naar een groene en duurzame econo-

mie.  

In de nationale workshop waren de be-

langrijkste stakeholders uit Turkije 

aanwezig: de verschillende betrokken 

ministeries en openbare instellingen, de 

Turkse sociale partners en de leden 

van de Task Force die eerder op het 

jaar was opgezet. De trainers van de 

IAO van Genève en van het trainings-

centrum van Turijn coördineerden, sa-

men met de plaatselijke IAO-

verantwoordelijke, de workshop. 

Om de training meer praktijkgericht te 

maken, werd ook tijd voorzien voor 

twee bedrijfsbezoeken in Ankara.  
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ILO-AICESIS-conferentie Madrid december 2013 

Het SERV-secretariaat nam deel aan de internationale conferentie van de IAO en de 

internationale vereniging van sociaal-economische raden in Madrid. Het thema was de 

rol en de betrokkenheid van de SER’s in tijden van globale economische crisis en nood 

aan jobbehoud en bijkomende creatie van werk. De gastinstelling was de sociaal-

economische raad van Spanje. 

 

Op deze internationale bijeenkomst bleken duidelijke verschillen tussen de landen vol-

gens hun economische ontwikkeling. De Europese Unie bleek het zwaarst getroffen 

maar ook de opkomende economieën hebben het niet gemakkelijk. Tekort aan werkge-

legenheid is in alle continenten een feit, met een risico op aanhoudende werkloosheid 

en recessie in de geavanceerde economieën en permanente kwetsbaarheid van de 

ontwikkelingslanden. 

Contactpersoon 

Ria Van Peer, tel. 02 209 01 94, rvpeer@serv.be 

 Welzijn 3.7.

In 2013 heeft de SERV advies uitgebracht over het voorontwerp van decreet betreffen-
de het buiten België brengen van cultuurgoederen. 

Voor volgende dossiers namen de sociale partners een standpunt in binnen de SAR 
WGG: 

 het voorontwerp van decreet houdende de organisatie van de preventieve ge-

zinsondersteuning in Huizen van het Kind;  

 het voorontwerp van decreet betreffende de organisatie van een netwerk voor 

gegevensdeling tussen actoren in de zorg; 

 het voorontwerp van decreet houdende de persoonsvolgende financiering voor 

personen met een handicap en tot hervorming van de wijze van financiering 

van de zorg en de ondersteuning voor personen met een handicap. 

De commissie Sociale Bescherming heeft zich verder gebogen over de concretisering 

van het SERV-akkoord van 27 juni 2012 over de uitvoering van de zesde staatsher-

vorming in Vlaanderen. 

Contactpersoon 

Michel Dethée, tel. 02 209 01 99, mdethee@serv.be  

Lees het volledige advies:  

Advies export cultuurgoederen 

mailto:rvpeer@serv.be
mailto:mdethee@serv.be
http://www.serv.be/node/8635


 

57 

4. Netwerken sectorconsulenten 

De SERV brengt de sectorconsulenten (120) op maandelijkse basis samen in drie 
thematische netwerken met als doel het uitwisselen van ervaring, het opdoen van 
knowhow, het krijgen van (beleids)informatie en de kennismaking met potentiële part-
ners. Er wordt ook initiatief genomen tot gezamenlijke projecten. De consulenten zijn 
tewerkgesteld in het kader van de uitvoering van de sectorconvenants en worden door 
hun organisaties, de paritair beheerde sectorfondsen, afgevaardigd naar de SERV-
netwerken.  

 Sectorconvenants  4.1.

In 2012 werden 34 sectorconvenants 

voor de periode 2013-2014 onderhan-

deld. Het is al de zevende keer dat 

sectorconvenants voor een periode van 

twee jaar worden afgesloten. Door deze 

continuïteit zorgen de convenants voor 

de concretisering van het arbeidsmarkt-

beleid op het terrein. Ook in 2013 dien-

den de sectoren de decretale thema's 

(betere aansluiting onderwijs en ar-

beidsmarkt, leven lang leren en compe-

tentiebeleid en diversiteit) te vertalen in 

een sectorale aanpak.  

Het voorbije jaar werd ook reeds een eerste gedachtenuitwisseling gehouden over de 

vorm en inhoud van de sectorconvenants 2015 - 2016 (of 2016 - 2017 indien de huidi-

ge convenants met een jaar worden verlengd). Dit gebeurde in een ambtelijke werk-

groep die, samen met  de departementen WSE en O&V, de betrokken kabinetten, 

VDAB, Syntra Vlaanderen, RTC Vlaanderen, de Vlor en de SERV, mee de convenant-

werking opvolgt.  
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Tabel 2  Overzicht sectoren met sectorconvenant 

 
1. Audiovisuele sector (Mediarte - So-

ciaal Fonds Audiovisuele sector)  
2. Autosector en aanverwanten 

(Educam)  
3. Bedienden ANPCB (Cevora)  
4. Beheer van gebouwen (Sociaal 

Fonds Beheer Gebouwen)  
5. Beton (Sociaal Fonds Betonin-

dustrie)  
6. Binnenscheepvaart (Fonds Rijn- en 

Binnenvaart)  
7. Bouw (Fonds Vakopleiding Bouwnij-

verheid)  
8. Brandstoffenhandel (Brafco)  
9. Diamant (Fonds Diamantnijverheid)  
10. Dienstencheques (Vorm - DC)  
11. Elektriciens (Vormelek)  
12. Glas (Verbond der Glasindustrie)  
13. Groene sectoren (Eduplus)  
14. Horeca (Horeca Vorming Vlaande-

ren)  
15. Hout (Opleidingscentrum Hout - 

OCH)  
16. Internationale Handel en Logistiek 

(Logos)  
17. Kappers, Fitness en Schoonheids-

zorgen (UBK - BBV Fitness en Well-
ness)  

 

 
18. Kleding en Confectie, Textielverzor-

ging (IVOC)  
19. Lokale besturen (Diverscity)  
20. Metaal en Technologische Industrie 

Arbeiders (INOM Arbeiders - FTML - 
Tofam Oost- en West-Vlaanderen - 
FTMA - RTM Vlaams Brabant en 
Brussel)  

21. Metaal en Technologische Industrie 
Bedienden (INOM Bedienden - 
VIBAM - OBMB   

Vormetal - LIMOB)  
22. Montage (Montage vzw)  
23. Papier en Karton (FETRA)  
24. Personenvervoer (Sociaal Fonds 

Bus en Car)  
25. Podiumkunsten (Sociaal Fonds Po-

diumkunsten)  
26. Printmedia (Grafoc)  
27. Scheikundige Nijverheid (Fondsen 

Vorming - SIRA - Acta)  
28. Social profit (VIVO)  
29. Textiel (Cobot)  
30. Taxi (Sociaal Fonds Taxi)  
31. Transport en Logistiek (Sociaal 

Fonds Transport en Logistiek)  
32. Uitzendsector (Vooruitzenden) 
33. Verhuissector (Sociaal Fonds Ver-

huizingen - Ambassador vzw) 
34. Voeding (IPV  

 

 Activiteiten in de netwerken  4.2.

De sectorconsulenten kwamen in 2013 twaalf keer samen op de SERV voor een bij-

eenkomst van de thematische netwerken van sectorconsulenten. Elk netwerk kwam 

vier keer bij elkaar. Daarnaast had ook de jaarlijkse sectorconsulentendag plaats. Ge-

middeld woonden 25 consulenten de netwerken bij.  

In 2013 kwamen binnen het thema aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt onder 

meer volgende thema's aan bod:  

 initiatieven rond studie- en beroepskeuze: ‘Verruim je Horizon’ en de SID in’s; 

 samenwerking met het volwassenenonderwijs (OVSG, GO, VOCVO)  en sa-

menwerking tussen onderwijs en bedrijven bij VVKSO; 

 sectoroverschrijdend initiatief: infosessie voor CDO’s; 

 uitwisseling over de ‘Alliantie voor Leerlingenwezen’ en diverse werkzaamhe-

den m.b.t. Leren en Werken binnen O&V en WSE; 

 uitwisseling over beroepskwalificatiedossiers, gemeenschappelijke acties naar 

onderwijs, ervaringsbewijs; 
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 voorstelling project ‘vervanging stagelopende leraren’ van DBO en van het pro-

ject ‘roadies’ door VDAB en Klasse; 

 voorstelling van het actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten en de opvolging van 

het STEM-actieplan.  

In het netwerk leven lang leren en competentiebeleid kwamen onder meer volgende 

thema's aan bod:  

 het jaarondernemingsplan (JOP) van de VDAB voor 2013; 

 uitwisseling over sectorale arbeidsbemiddeling; 

 voorstelling van Erasmus en Leonardo Da Vinci door EPOS; 

 voorstelling van de toolbox Werkbaar werk en van de Werkbaarheidsmonitor 

2013 door de Stichting Innovatie & Arbeid, alsook uitwisseling over de ESF-

oproep voor sectoren omtrent werkbaarheid; 

 voorstelling van de werking van Groep Intro en hun aanpak van de WIJ-

trajecten, mogelijke samenwerking op vlak van stageplaatsen; 

 toelichting over de vernieuwde loopbaanbegeleiding; 

 uitwisseling over EVC en over Competent en de Competentservices bij VDAB. 

In het netwerk diversiteit en kansengroepen ging het onder meer over volgende the-

ma's:  

 evolutie van diversiteitsplannen naar loopbaan- en diversiteitsplannen en voor-

stelling van het gewijzigd EAD-instrumentarium; 

 uitwisseling diversiteitsacties (onthaalbrochure, meer vrouwen in techniek, ge-

richt prospecteren, opleidingstrajecten voor jonge werkzoekenden); 

 voorstelling Maatwerkgids van de SERR Gent en Rondom Gent en toelichting 

Maatwerkdecreet; 

 uitwisseling over diversiteit in scholen met insteek van de UA over het project 

Oprit 14; 

 uitwisseling over outplacement; 

 voorstelling van het Actieplan Bestrijding Arbeidsmarktdiscriminatie en het 

E-learning project Diversiteit van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racis-

mebestrijding; 

 uitwisseling over het taalbeleid in ondernemingen. 

Contactpersoon 

Mieke Valcke, tel. 02 209 01 17, mvalcke@serv.be 

mailto:mvalcke@serv.be
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Hoofdstuk 2  

Competentieteam 

1. Nadruk op kwaliteit bij update en 

actualisering van Competent 

Sinds de eerste volledige release van Competent in december 2012 werkt de SERV 

aan de update van de Competentdatabank. Dit gebeurt telkens naar aanleiding van 

door Pôle Emploi uitgevoerde updates van de ROME (Répertoire Opérationnel des 

Métiers et des Emplois), die de moederdatabank is van Competent. De SERV ontvangt 

deze updates en evalueert of ze moeten worden doorgevoerd in Competent. In de loop 

van 2013 gebeurden er zo twee updates. 

Daarnaast is de SERV in 2013 

begonnen aan een veel grotere en 

grondigere optimalisering van de 

kwaliteit van de Competentfiches 

(beroepscompetentieprofielen). 

Gezien het feit dat de services van 

de VDAB gebruik maken van 

Competent voor bijv. de matching, 

was dit de grote prioriteit in 2013.  

Elke Competentfiche gepubliceerd 

in 2011 werd aan een grondige 

kwaliteitscontrole onderworpen: de 

vertaling uit het Frans werd her-

zien en woordgebruik en taalfou-

ten werden gecorrigeerd,  de 

naam van de fiches werd aange-

past in functie van een betere correspondentie tussen naam en inhoud, en de andere 

benamingen en de definities werden herwerkt en herschreven in functie van een betere 

leesbaarheid.  

Ook de activiteiten werden herwerkt; overlap werd weggewerkt en er werd werk ge-

maakt van een meer correcte verwijzing naar vereiste attesten op de Belgische ar-

beidsmarkt.   

Het ‘kunnen’, d.w.z. het gedrag dat op de werkvloer moet worden getoond om de erbij 

horende activiteit adequaat en efficiënt uit te voeren, werd kritisch bekeken. Het werd 

concreter waar mogelijk en beter corresponderend gemaakt met de overeenstemmen-

de activiteit. Voorts werd het ‘kunnen’ geharmoniseerd over diverse activiteiten heen. 

In 2013 gebeurde dat al voor vier transversale activiteiten, zijnde activiteiten die veel 

voorkomen in een groot aantal fiches van Competent. 

Daarnaast werd de kennis nauwkeuriger gerelateerd aan de activiteiten, de lijst van 

sectoren werd opgekuist, de werkomgeving herschreven in functie van een betere 
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leesbaarheid en het onderdeel ‘jobmobiliteit’ verwijst nu naar Competentfiches in plaats 

van naar ROME-fiches. Het onderdeel ‘opleidingen’ werd generieker geformuleerd 

door een verwijzing te maken naar studiegebieden. Tot slot verwijzen de certificaten nu 

naar regelgeving met betrekking tot de toegang tot beroepen/activiteiten die geldt op 

de Belgische/Vlaamse arbeidsmarkt.            

2. Experten en valideerders 

In enkele gevallen werden de panels van experten en valideerders geoptimaliseerd, 

met name daar waar het SERV-secretariaat over voldoende informatie beschikte om 

dat te doen of de betrokken sectoren/bedrijven nog extra personen vonden om mee te 

werken aan de Competentfiches. 

Daarnaast werd ook veel aandacht besteed aan verbeteringen aan de online werkban-

ken, zodat het werkcomfort voor experten en valideerders van de sectoren en bedrijven 

en van de SERV-medewerkers zo veel als mogelijk werd verhoogd. 

3. Vlaamse, Belgische en Europese 

partnerschappen 

In 2013 werd het functioneel werkoverleg met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-

deling (VDAB) nog systematischer aangepakt, wat uiteraard tot een verbetering van de 

kwaliteit van de Competentfiches en tot beter afgestemde werkprocedures heeft geleid. 

Daarnaast heeft VDAB ook een werkgroep met de Synerjobpartners geactiveerd, om 

op termijn Competent bij de andere Synerjobpartners te kunnen implementeren. 

Er werd opnieuw contact opgenomen met het Agentschap voor 

Kwaliteit in Onderwijs en Vorming (AKOV), in functie van een 

betere afstemming van de inhoud van de beroepskwalificatie-

dossiers op Competent. Alleen zo kan de beleidsdoelstelling die 

van Competent de ruggengraat wil maken van het competen-

tiebeleid in Vlaanderen worden gerealiseerd, in dit concrete 

geval via de kwalificatiestructuur. 

Om het gebruik van de Competentdata in het kader van enkele pilots door AKOV en 

door VDAB mogelijk te maken, moest een nieuw contract worden onderhandeld met 

Pôle Emploi, de eigenaar van de moederdatabank. Deze onderhandelingen werden 

einde 2013 met positief resultaat afgesloten.  

Op Europees niveau wordt de synergie met European taxonomy for Skills, Competen-

ces and Occupations (ESCO) door zowel de SERV als de VDAB bewaakt. Dit gebeurt 

in de praktijk onder meer door het implementeren van de ISCO-codes in Competent. In 

2013 werden de ISCO-codes 88 gekoppeld aan de Competentfiches, en werd het met-

een ook technisch moge-

lijk gemaakt om naar 

ISCO-08 om te schakelen. 

Dit laatste is belangrijk 

voor de relatie met ESCO die gebaseerd is op ISCO-08, en ook voor European Em-
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ployment Services (EURES) aangezien in de loop van 2014 ISCO-08 gefaseerd zal 

doorgevoerd worden in een aantal Europese instrumenten zoals EURES. 

4. Communicatie en ontsluiting   

De SERV is nog steeds zeer actief in het communiceren en informeren over Compe-

tent, maar dan toegespitst op concrete vragen van sectoren en anderen.  

Voor het grote publiek dat Competent consulteert via de website van de SERV, werd 

een extra intuïtieve zoekmogelijkheid ‘Thematische indeling’ ingevoerd. Dit maakt het 

mogelijk om naar beroepen te zoeken op basis van een thema, bijv. milieu en duurza-

me ontwikkeling, business intelligence, techniek en technologie, kinderen en jonge 

volwassenen. 

De pagina over Competent is de tweede drukst bezochte pagina op de SERV-website. 

De Competentstartpagina werd in 2013 herwerkt, daarnaast werd er een Engelstalige 

webpagina met informatie en enkele voorbeeldfiches toegevoegd.  

Contactpersoon en website 

Leen Vanaerschot, tel. 02 209 01 55, lvanaerschot@serv.be 

www.competent.be 

 

mailto:lvanaerschot@serv.be
http://www.competent.be/
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Hoofdstuk 3 
Stichting Innovatie & Arbeid  

In het voorjaar 2013 werden de vierde editie van de werkbaarheidsmonitor voor werk-

nemers en de derde editie van de werkbaarheidsmonitor voor zelfstandige onderne-

mers georganiseerd. De steekproeven voor zowel werknemers als voor zelfstandige 

ondernemers werden verdubbeld naar respectievelijk 40.000 en 12.000 eenheden. De 

eerste  analyses werden bekend gemaakt en gepubliceerd. Een groot deel van de be-

schikbare data wordt ter beschikking gesteld via een interactieve datatool die op de 

website te consulteren is.  

In maart 2013 kwam de portaalwebsite over werkbaar werk online, met als zwaartepunt 

de ‘Toolkit Werken aan werkbaar werk’. Hierin worden handvaten aangereikt om op 

sectoraal en organisatieniveau concreet met werkbaar werk aan de slag te gaan.  

De Stichting organiseerde opnieuw informatierondes waarin uitleg werd verschaft aan 

de netwerken van sectorconsulenten in het kader van de opmaak van de werkbaar-

heidsaddenda van de nieuwe sectorconvenanten. 

In het project ‘Competentiebehoeften in de kunststofverwerkende nijverheid’ werd bin-

nen zestien cases het veldwerk uitgevoerd. 

Een nieuw project ‘Het Nieuwe Werken’ werd opgestart. Naast een theoretische analy-

se op basis van de bestaande literatuur, werden enkele gevalstudies voorzien. De re-

sultaten van dit project worden begin 2014 verwacht. 

Binnen het deeldomein ‘Innovatiebeleid’ werd het project m.b.t. het steuninstrumentari-

um open innovatie in de Vlaamse economie afgerond. De resultaten van het onderzoek 

zijn meegenomen in verschillende adviezen van de SERV over innovatie. Een nieuw 

project waarbij de lichte innovatiestructuren in kaart worden gebracht werd opgestart. 

Nog in 2013 werden de voorbereidingen getroffen voor het uitvoeren van de Innovatie-

Organisatie-Arbeid screening in 2014 waarvan de enquête gedeeltelijk via het web zal 

gebeuren. 

Het StIA-jaarverslag 2013 wordt afgerond met een overzicht van de vormings- en valo-

risatie-initiatieven. 
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1. Werkbaarheidsmonitor 

Waarover gaat het project? 

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een instrument om de 

kwaliteit van arbeid of de werkbaarheid in Vlaanderen te meten 

en op te volgen. De monitor werd door de Stichting Innovatie & 

Arbeid ontwikkeld naar aanleiding van het engagement van de 

sociale partners en de Vlaamse Regering om stappen te zetten 

die leiden tot een betere arbeidskwaliteit, tot meer werkbaar 

werk. 

Vier facetten van werkbaar werk worden door de monitor in 

beeld gebracht: psychische vermoeidheid, welbevinden in het 

werk, leermogelijkheden en de werk-privé-balans. Om zicht te krijgen op oorzaken en 

achtergronden van werkbaarheidsknelpunten zoomt de monitor ook in op een reeks 

potentiële risicofactoren in de arbeidssituatie.  

Voor de werknemers zijn deze risicofactoren: de werkdruk en de emotionele belasting, 

de (fysiek)belastende arbeidsomstandigheden, het gebrek aan autonomie en afwisse-

ling in het werk en ten slotte het gebrek aan voldoende ondersteuning door de directe 

leiding. 

Voor de zelfstandige ondernemers zijn deze risicofactoren: werkdruk, emotionele be-

lasting, taakvariatie en belastende arbeidsomstandigheden.

 Werknemers 1.1.

Projectaanpak  

Driejaarlijks wordt een representatief 

staal van werkenden in Vlaanderen 

schriftelijk bevraagd over hun werksitu-

atie. De nulmeting gebeurde in 2004. In 

2013 werd de vierde meting. uitge-

voerd.  

 

 

 

Bij een representatief staal van 40.000 

werknemers in Vlaanderen werd ge-

peild naar de kwaliteit of de werkbaar-

heid van hun job.  

Resultaten 

De werkbaarheidsgraad, of het aandeel 

van de Vlaamse werknemers dat een 

kwaliteitsvolle job heeft op het vlak van 

psychische vermoeidheid, welbevinden 

in het werk, leermogelijkheden en werk-

privé-balans, nam tussen 2004 en 2007 

toe van 52,3% in 2004 tot 54,1% in 

2007. Sinds 2007 is de groei gestag-

neerd: in 2010 en 2013 werd een werk-

baarheidsgraad van respectievelijk 

54,3% en 54,6% opgetekend. 
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Als we de evolutie 2004-2013 van dich-

terbij beschouwen krijgen we volgend 

beeld: 

 Het percentage jobs dat onvol-

doende leermogelijkheden biedt 

neemt af van 22,6% tot 18%. 

 Het aandeel van de jobs met 

een onevenwichtige werk-privé-

balans daalt van 11,8% tot 

10,8%. 

 Tussen 2004 en 2010 daalt het 

aandeel ‘demotiverende’ jobs 

van 18,7% naar 16,6%. Nu stijgt 

dit aandeel terug naar 18,1% in 

2013. 

 Het aandeel jobs dat leidt tot 

problematische werkstress blijft 

continu op een zeer hoog peil 

dat schommelt rond 30%. 

Hoewel de globale werkbaarheid tus-

sen 2004 en 2013 gestegen is, is het 

onvoldoende om het einddoel van 60% 

werkbare jobs voor werknemers tegen 

2020 te behalen. De sociale partners 

hebben daarom reeds een aantal initia-

tieven genomen om knelpunten zoals 

werkstress en motivatie aan te pakken. 

Dit gebeurde onder meer door de sen-

sibiliseringscampagne ‘De juiste stoel’ 

(www.dejuistestoel.be) in samenwer-

king met de overheid, sectorale actie-

plannen en de toolkit werkbaar werk 

(www.werkbaarwerk.be) om op de be-

drijfsvloer in te zetten op werkstress-

preventie, motiverende jobs met vol-

doende leermogelijkheden en een 

evenwichtige werk-privébalans. 

 

 

 

 Zelfstandigen 1.2.

Projectaanpak  

Driejaarlijks wordt een representatief 

staal van zelfstandige ondernemers in 

Vlaanderen schriftelijk bevraagd over 

hun werksituatie. De nulmeting werd in 

2007 uitgevoerd. In 2013 werd de der-

de meting uitgevoerd. Bij een represen-

tatief staal van 12.000 zelfstandige on-

dernemers in Vlaanderen werd gepeild 

naar de kwaliteit of de werkbaarheid 

van hun job. 

Resultaten 

De werkbaarheidsgraad, of het aandeel 

van de Vlaamse zelfstandige onderne-

mers dat een kwaliteitsvolle job heeft 

op het vlak van psychische vermoeid-

heid, welbevinden in het werk, leermo-

gelijkheden en werk-privé-balans, is 

tussen 2007 en 2013 gestegen van 

47,7% tot 51,4%. Deze verbetering is 

toe te schrijven aan het feit dat verhou-

dingsgewijs minder zelfstandige onder-

nemers met een problematische werk-

privé-balans en werkstress geconfron-

teerd worden.  

Sinds 2007 is het aandeel zelfstandige 

ondernemers dat geconfronteerd wordt 

met werkstress afgenomen van 36,7% 

naar 33,4%. Ondanks die daling blijft 

werkstress het grootste knelpunt waar-

mee ongeveer 110.000 zelfstandige 

ondernemers geconfronteerd worden. 

Ook het aandeel met een onevenwich-

tige werk-privé-balans is gedaald van 
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34,5% tot 31,6%, maar ook dit blijft een 

pijnpunt voor ongeveer 104.000 zelf-

standige ondernemers. De grote meer-

derheid van de zelfstandige onderne-

mers blijft gemotiveerd aan de slag. 

Slechts 8,4% ervaart hun job in 2013 

als demotiverend, een cijfer dat vrijwel 

ongewijzigd bleef sinds 2007 (8,2%). 

Het aandeel dat onvoldoende leerkan-

sen ervaart in de job was in 2007 reeds 

klein (5,6%) en dat is in 2013 eveneens 

zo (4,7%). 

 

Contactpersonen 

Ria Bourdeaud’hui, tel. 02 209 01 68, rbourdeaudhui@serv.be 
Stephan Vanderhaeghe, tel. 02 209 01 72, svanderhaeghe@serv.be  

www.werkbaarwerk.be 

Lees hier de volledige informatiedossiers: 
Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers 2013  
Vlaamse werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers 2007-2010-2013  

Alles publicaties over werkbaar werk vind je terug in het publicatieoverzicht. 

2. Project Werken aan werkbaar werk 

Waarover gaat het project? 

Werkbaar werk is belangrijk, daar lijkt iedereen het over 

eens. Mensen kunnen maar (langer) aan de slag blijven 

als het werk ook haalbaar, aantrekkelijk, werkbaar is en 

blijft. Maar wat betekent dan werkbaar werk in de organi-

satie- of bedrijfsrealiteit? Hoe maak je een job werkbaar? 

Hoe sleutel je daaraan? Hoe voer je daar een beleid 

rond?  

Binnen het ESF-project Werken aan Werkbaar Werk wil 

de Stichting Innovatie & Arbeid als promotor, samen met 

de projectpartners (ABVV, ACV, ACLVB, Verso, VOKA-

Halle-Vilvoorde, VOKA-Oost-Vlaanderen, Flanders Synergy, RESOC Mechelen, VOV, 

VDAB) organisaties inspireren en ondersteunen die met deze vragen zitten en acties 

willen ontwikkelen voor werkbaarheid.  

Projectaanpak  

De toolkit www.werkbaarwerk.be heeft als doel:  

1. Sensibiliseren rond werkbaar werk: voor een breed publiek de problematiek van 

werkbaar werk duiden, het belang ervan aangeven en duidelijk maken dat (en hoe) je 

er concreet aan kan werken.  

2. Ondersteuning aanreiken om werk te maken van werkbaar werk: daarvoor brengen 

we tools en leerrijke praktijken samen die kunnen helpen, ondersteunen of inspireren 

om op organisatieniveau aan de slag te gaan rond 'werkbaar werk' en stellen ze be-

schikbaar via de website.  

mailto:rbourdeaudhui@serv.be
mailto:svanderhaeghe@serv.be
http://www.werkbaarwerk.be/
http://www.werkbaarwerk.be/
http://www.serv.be/node/8701
http://www.serv.be/node/8858
http://www.werkbaarwerk.be/
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3. Data werkbaarheidsmonitor toegankelijk maken: er is een interactieve datatool 

waarbij de gebruiker zelf aangeeft welke gegevens van de werkbaarheidsmonitor hem 

interesseert en waarbij men alle informatie laagdrempelig en visueel terugvindt.  

Resultaten 

De toolkit vind je terug op www.werkbaarwerk.be. In 2013 werden de cijfers van de 

laatste meting (februari 2013) toegevoegd in het databestand en de toolkit. De toolkit 

werd door ESF in het voorjaar van 2013 gevalideerd, de valorisatiefase loopt tot 31 

maart 2014. De toolkit zal ook na afloop van het project door de Stichting Innovatie & 

Arbeid onderhouden worden.  

Contactpersoon 

Brigitte Lauwers, tel. 02 209 01 70, blauwers@serv.be  
 

                                                                                   
 

3. Competentiebehoeften en opleiding in 

de kunststofverwerkende industrie 

Waarover gaat het project? 

De productie én verwerking van kunst-

stoffen is in Vlaanderen een belangrijke 

economische sector. De tewerkstelling 

wordt gerekend op ongeveer 24.000 

personen. Om de koploperspositie te 

versterken streeft de sector naar een 

slagkrachtig beleid inzake technolo-

gische ontwikkeling en ontwikkeling van 

competenties van werkzoekenden en 

werkenden. Nieuwe technieken, pro-

ducten en organisatie-aanpak vergen 

nieuwe vaardigheden, waardoor de 

gevraagde competenties voor een deel 

wijzigen. 

Op vraag van de paritaire vzw WVOK 

(Werk, Vorming, Onderwijs Kunststof-

fentechnologie) die opleidings- en te-

werkstellingsinitiatieven in de kunststof-

verwerkende industrie ondersteunt, 

verrichtte de Stichting Innovatie & Ar-

beid in 2013 onderzoek naar de belang-

rijkste evoluties binnen kunststofver-

werkende bedrijven en het effect voor 

hun instroom- en opleidingsbeleid. 

Projectaanpak  

Het onderzoek vond plaats bij vijftien 

kunststofverwerkende bedrijven. Door-

heen productiebezoeken en interviews 

met bedrijfsverantwoordelijken en 

werknemersafgevaardigden werd in-

formatie verzameld. Belangrijke ver-

werkingstechnieken zoals spuitgieten, 

extrusie en thermovormen, kwamen 

aan bod.  

Resultaten 

De resultaten van dit onderzoek is 

voorzien voor het voorjaar 2014. 

Contactpersoon 

Leen Baisier, tel. 02 209 01 69, 

lbaisier@serv.be 

 

http://www.werkbaarwerk.be/
mailto:blauwers@serv.be
mailto:lbaisier@serv.be
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4. Het Nieuwe Werken 

Het werken zonder vaste werkplek lijkt in 

opmars. Steeds meer organisaties schake-

len over naar een mix van thuis- of af-

standswerken en het herorganiseren van 

de werkplekken waarbij een werknemer 

geen ‘vaste bureau’ meer heeft om te wer-

ken. Personen komen op kantoor en zoe-

ken een vrije plaats waar ze die dag kun-

nen werken. 

Dit lijkt een hertekening te veronderstellen 

van de organisatie en opvolging van het werk en de taken. Het lijkt hier ook te gaan om 

een grondige ingreep in het klassiek beeld van de werkplek. 

De combinatie van telewerk en werkplekdelen, het inrichten van de kantoren op basis 

van uit te voeren activiteiten (activity based) en het hanteren van een personeelsbeleid 

waarbij de nadruk meer op resultaten ligt dan op werktijden, vormt samen het concept 

‘Het Nieuwe Werken’. 

Waarover gaat het project? 

De vraag die we in dit project willen 

beantwoorden is hoe dit nieuwe werken 

er in de praktijk uit ziet. Hoe organiseert 

men dergelijke manier van werken? 

Wat zijn de voorwaarden om op zo’n 

manier te gaan werken? Wat zijn de 

succesfactoren en de valkuilen? Hoe 

verloopt het proces van de invoering 

van deze manier van werken? Welke 

uitdagingen zijn er voor het manage-

ment, het HR-beleid, het samenwerken 

met de collega’s, …? 

Er is nood aan een kritische ontleding 

van de verschillende aspecten om na te 

gaan of en in welke omgeving Het 

Nieuwe Werken een meerwaarde biedt 

voor de ondernemingen, organisaties 

en hun werknemers. 

Projectaanpak  

Naast een gesprek met een aantal ex-

perten en een uitgebreide literatuurstu-

die, werd informatie samengelegd uit 

de IOA en de European Working  

Conditions Surveys (EWCS). Over de 

verschillende deelaspecten is er veel 

(bijv. over telewerken) tot redelijk wat 

(bijv. over kantoorinrichting, resultaats-

gericht leidinggeven) gepubliceerd, 

maar over de combinatie van de drie 

niet. We trachten de verschillende in-

zichten samen te brengen. 

Daarnaast hebben we bij acht bedrijven 

en instellingen een bedrijfsbezoek afge-

legd. De verslagen daarvan worden 

mee gepubliceerd. Deze leveren waar-

devolle bijkomende inzichten op, die de 

bevindingen uit de literatuur kunnen 

duiden en nuanceren. Uit dit onderzoek 

blijkt ook dat Het Nieuwe Werken op 

veel verschillende manieren kan wor-

den toegepast. 

Resultaten 

De publicatie van de resultaten is voor-

zien voor april 2014. 

Contactpersoon  

Hendrik Delagrange, tel. 02 209 01 67, 
hdelagrange@serv.be 
  

mailto:hdelagrange@serv.be
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5. Steuninstrumentarium voor open 

innovatie in Vlaanderen 

Vanuit de vaststelling van de fragmentatie van het innovatie-instrumentarium heeft de 
SERV-commissie Economie aan de Stichting Innovatie & Arbeid een onderzoek ge-
vraagd naar het steuninstrumentarium voor innovatie in bedrijven in Vlaanderen. 

Waarover gaat het project? 

De focus van het onderzoek ligt op het 
steuninstrumentarium voor open inno-
vatie tussen bedrijven in Vlaanderen. 
De kernvraag is welke overheidsin-
strumenten er zijn om open innovatie 
tussen bedrijven in Vlaanderen te sti-
muleren. De focus ligt niet op wet- of 
regelgeving en overheidsprogramma’s, 
maar op concrete economische of fi-
nanciële ondersteuning. 

Projectaanpak 

 
In dit onderzoek zijn, op basis van da-
tabanken met ondersteuningsmaatre-
gelen voor innovatie en literatuuronder-
zoek, gesprekken gevoerd met de 
belangrijkste stakeholders van instru-
mentaria om open innovatie tussen 
bedrijven te stimuleren. In de gesprek-
ken is nagegaan welke middelen inge-
zet worden en welke aanvullingen 
eventueel wenselijk zijn. De belangrijk-
ste organisaties die instrumenten (ook 
Europese middelen) inzetten voor open 
innovatie zijn IWT, EWI, Agentschap 
Ondernemen, de Participatiemaat-
schappij Vlaanderen en de Hercules-
stichting.  

Naast gesprekken met beleids-
ondersteunende en operationele instan-
ties zijn ook enkele casestudies be-
schreven. Ten slotte is ook gebruik ge-
maakt van de informatie verkregen op 
studiedagen en andere themameetings. 

Resultaten 

Om het innovatiebeleid in kaart te 
brengen beschrijven we enerzijds de 
beleidsstructuren en anderzijds het be-
leidsinstrumentarium zoals de subsidie-
regelingen om open innovatie te onder-
steunen. Tot slot is ook nagegaan 
welke behoeften en praktijken er zijn 
binnen de Vlaamse bedrijven. 

Beleidsstructuren 

In Vlaanderen zijn vijf beleidsstructuren 
nauw betrokken bij het ontwerpen en 
uitrollen van het Vlaams instrumentari-
um om open innovatie te ondersteunen: 

 Het Departement Economie 
Wetenschap & Innovatie (EWI) 
volgt het volledige domein door 
het uitbrengen van adviezen 
voor de overheid en ook door 
het occasioneel sluiten van con-
venanten en het maken van af-
spraken met de verantwoordelij-
ke uitvoerende beleids-
structuren. 

 Het Agentschap voor Innovatie 
door Wetenschap en Technolo-
gie (IWT) is dé Vlaamse struc-
tuur voor financiële steun, ad-
vies en coördinatie van 
innovatietrajecten in bedrijven 
en kenniscentra. 

http://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.ewi-vlaanderen.be/
http://www.iwt.be/
http://www.iwt.be/
http://www.iwt.be/
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 Het Agentschap Ondernemen 
(AO) verlaagt met informatie en 
netwerking de drempels om te 
gaan samenwerken, met spe-
ciale aandacht voor de KMO-
bedrijven. 

 De Participatiemaatschappij 
Vlaanderen (PMV) heeft met het 
TINA-fonds een unieke onder-
steuning voor open innovatie bij 
opstartende projecten. 

 De Herculesstichting voorziet 
met haar Herculesfonds in fi-
nanciering van gedeelde infra-
structuur. 

Beleidsinstrumentarium 

Vlaams beleidsinstrumentarium bestaat 
uit subsidies, faciliteiten, sensibilisering 
en ondersteuning door intermediaire 
organisaties. Er is geen een-op-een-
relatie tussen beleidsstructuren en in-
strumenten omdat de beleidsstructuren 
op het terrein samenwerken rond de 
verschillende beleidsinstrumenten. 
Naar efficiëntie is dit voor bepaalde 
initiatieven zeker verdedigbaar of zelfs 
wenselijk. Helaas doet dit soms afbreuk 
aan de transparantie van het beleidsin-
strumentarium. 

Behoeften en praktijken 

Voor het toetsen aan de behoeften bij 
bedrijven zijn er vijf casestudies van 
open innovatie tussen bedrijven in 
Vlaanderen onderzocht. Het gaat om 
‘good practices’, op één voorbeeld na 
waar nog geen samenwerking gevon-
den is. Deze laatste case geeft dan ook 
goed aan waar de drempels liggen voor 
KMO’s om tot samenwerking te komen. 

De vier cases met open innovatie ver-
tonen een aantal gelijkenissen, maar 
ook verschillen. De eerste twee cases 
in het onderzoek zijn een bottom-up 
initiatief van één of enkele bedrijven. 
Het gaat om het PRoF-project en Bike 

Valley. Opmerkelijk zijn de sterke lead-
organisaties en het complementair ka-
rakter van het samenwerkingsconsorti-
um. Deze open innovaties zijn van het 
type samenwerking binnen O&O en het 
ontwikkelen van een gezamenlijk pro-
duct. De twee volgende cases ontston-
den top-down, op initiatief van een ken-
niscentrum of intermediaire organisatie. 
Voor met name FISCH en Linear is de 
open innovatie meer B2B of inkopende 
innovatie, naast ook gezamenlijke stra-
tegie. 

De cases maken op verschillende wijze 
gebruik van het instrumentarium van de 
Vlaamse overheid voor open innovatie. 

In de slothoofdstukken lijsten we de 
drempels en hefbomen in de samen-
werking op en leggen we de suggesties 
voor die onze gesprekspartners deden 
aan de overheid voor een betere on-
dersteuning van bedrijven.  

Valorisatie 

Alle informatie is samengebundeld in 
een rapport en aan de SERV-
commissie Economie overgemaakt in 
het kader van haar advisering met be-
trekking tot beleidsondersteuning van 
innovatie in Vlaamse bedrijven. 

Deze studie bouwt verder op andere 

studies van de Stichting Innovatie & 

Arbeid over open innovatie die terug te 

vinden zijn op de website en is aanslui-

tend bij het studiewerk van de SERV 

over innovatie. 

 

Contactpersoon 

Gert Verdonck, tel. 02 209 01 65,  

gverdonck@serv.be 

 

Lees de volledige studie: 

Informatiedossier Steuninstrumentari-

um voor open innovatie in bedrijven in 

Vlaanderen met bijlage 

http://www.agentschapondernemen.be/
http://www.pmv.eu/
http://www.pmv.eu/
http://www.herculesstichting.be/
mailto:gverdonck@serv.be
http://www.serv.be/node/8549
http://www.serv.be/node/8549
http://www.serv.be/node/8549
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6. Vorming en dienstverlening 

De eerste opdracht van Stichting Innova-

tie & Arbeid bestaat erin onderzoek uit te 

voeren rond de innovaties die zich in het 

bedrijfsleven voordoen en die de inzet 

van arbeid beïnvloeden. Een belangrijke 

graadmeter voor het nut van het onder-

zoek, is wat met de resultaten ervan tij-

dens of na het onderzoeksproject ge-

daan wordt. De verspreiding van publica-

ties van de Stichting, de aandacht in de 

pers of de publicaties van de sociale 

partners en de mate waarin de onderzoeksresultaten tijdens studiedagen of vormings-

activiteiten aan bod komen, zijn valorisatie-initiatieven die onderzoeksresultaten bij een 

ruim publiek bekend maken. 

Vormingsinitiatieven 2013 

In 2013 werkten we mee aan een 150-tal vormingsinitiatieven.  

Werkstress of de werkbaarheidsmonitor (WBM) blijft een veel gevraagd thema. Tijdens 

vormingssessies voor vakbondsafgevaardigden, werkgevers, HR-verantwoorde-lijken, 

arbeidsgeneesheren, preventieadviseurs en sectorverantwoordelijken lichtten we de 

cijfers uit de WBM 2013 toe. 

In vormingen rond competentiebeleid en -ontwikkeling werken we vaak met het simula-

tiespel ‘Ruimte voor competenties’. Het spel geeft deelnemers inzicht in wat competen-

ties zijn en hoe ze inzetbaar zijn in het ontwikkelen van medewerkers. Deelnemers 

kunnen na het spelen van het spel zelf kerncompetenties formuleren voor hun bedrijf, 

afdeling of een bepaalde functie. 

IOA staat voor Innovatie - Organisatie - Arbeid. De Stichting gaat na in welke mate de-

ze elementen het bedrijfs- en personeelsbeleid beïnvloeden. Op basis van deze gege-

vens werden verschillende opleidingsscenario’s die op een bepaald aspect van dit rui-

me onderzoek focussen uitgewerkt. 

In de Artesishogeschool Antwerpen begeleidden we studenten in het tweede jaar per-

soneelswerk bij een leeronderzoek rond ziekteverzuim in sociale werkplaatsen. Hier-

voor verwerken ze beschikbare data rond ziekteverzuim en organiseren ze focusge-

sprekken met leidinggevenden rond verzuimbeleid.  

Leren op de werkplek, de rol van leidinggevenden in competentieontwikkeling en leer-

rijke jobs vormen samen een ruim aanbod aan scenario’s rond werkplekleren.  

Het thema ‘uitbesteden en onderaannemen’ komt aan bod in het Toeleveringsspel en 

Uitbestedingsspel. Deze spelen geven deelnemers inzicht in enerzijds het just-in-time 

productiesysteem en alle mogelijke gevolgen hiervan, en anderzijds in de factoren die 

een rol spelen in de make-or-buy beslissing. 

Een volledig overzicht van thema’s waarrond wij vorming geven of instrumenten heb-

ben ontwikkeld vind je op de website van de Stichting. 

http://www.serv.be/stichting
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Zelf aan de slag 

Om vormingswerkers, opleidingsverant-

woordelijken en docenten die op zoek 

zijn naar duidelijke informatie voor een 

opleiding/cursus al een aardig eind op 

weg te helpen, werkt de Stichting Inno-

vatie & Arbeid vormingspakketten uit. 

Deze pakketten zijn modulair samenge-

steld, zowel wat betreft de inhoud als de 

werkvormen. Dit betekent dat iedere 

organisator of samensteller van een cur-

sus zelf een selectie kan maken uit het 

pakket dat het best aansluit bij de eigen doelstellingen en het doelpubliek van de cur-

sus.  

De beschikbare vormingspakketten zijn: 

 Werkstress, achtergronden en aanpak 

 Andere tijden, andere bedrijven? 

 De klok rond: een vormingspakket over gezondheidsrisico’s en sociaal leven in 

ploegenarbeid. 

Wie een complex thema wil behandelen waarin allerlei factoren een rol spelen, waarbij 

het eerder gaat om evoluties en mechanismen dan om exacte informatie en wie vooral 

deelnemers hierin een inzicht wil geven, kan gebruik maken van een simulatiespel.  

De beschikbare simulatiespelen zijn: 

 het Toeleveringsspel: een simulatiespel over just-in-time produceren en leveren 

en onderaanneming; 

 het Netwerkspel: een simulatiespel over uitbesteden en samenwerking tussen 

toeleveranciers; 

 het Teamspel: een simulatiespel over veranderingen in het werk van medewer-

kers en leidinggevenden door de invoering van teamwerk;  

 Wie verdient het?: een simulatiespel over variabele beloning;  

 Ruimte voor competenties: een simulatiespel over competentiebeleid en com-

petentieontwikkeling. 

Actualisatie  

In 2013 zijn we gestart met het actualiseren van een aantal pakketten/simulatiespelen. 

Zo werken we nu nieuwe achtergrondinformatie uit voor het Toeleverings- en Netwerk-

spel. Ook rond teamwerk werken we een pakket uit met de meest recente inzichten. 

Deze herwerkingen zullen modulair beschikbaar zijn via de website. 

Ondersteuning van vormingsinitiatieven 2013 

Organisaties (bedrijven, vakbonden, beroepsfederaties, onderwijsinstellingen en ande-

re) kunnen een beroep doen op Stichting Innovatie & Arbeid ter ondersteuning van 

vormingssessies, cursussen, studiedagen, infovergaderingen, seminaries enzovoort. 

Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen: louter informatie verstrekken 

via het documentatiecentrum, onderzoekers laten meewerken aan een vormingspro-
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gramma (zeer actueel onderzoeksmateriaal ter beschikking stellen, inhoudelijk 'bijwer-

ken' van vormingswerkers en/of kaders) of het geven van een lezing, een uiteenzetting 

over een onderzoek of de resultaten. 

Contactpersoon en website 

Brigitte Lauwers, tel. 02 209 01 70, blauwers@serv.be  
 
Bekijk het aanbod en dienstverlening: 
Vorming Stichting Innovatie & Arbeid

mailto:blauwers@serv.be
http://www.serv.be/stichting/page/vorming
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Hoofdstuk 4  
Begeleidingscommissie Pendelfonds  

Sinds begin 2007 is in het kader van het 

Pendelplan het Pendelfonds operatio-

neel. Het Pendelfonds ondersteunt acties 

die ondernemingen of instellingen en 

organisaties opzetten voor een duurza-

mer woon-werkverkeer. Binnen de SERV 

functioneert een begeleidingscommissie 

die de bevoegde minister moet adviseren 

over de ingediende projecten en over de 

opvolging van de goedgekeurde pro-

jecten.  

De sociale partners hebben in deze commissie een doorslaggevende stem. 

1. Projectoproepen 

Op 15 juni 2013 werd de achtste pendelfondsoproep gelanceerd. Niettegenstaande er 

257 dossiernummers werden aangevraagd door één of meerdere bedrijven, werden 

uiteindelijk 74 projectdossiers ingediend. Het advies van de begeleidingscommissie4 

was positief voor 32 projectaanvragen en werd op 6 december 2013 door de begelei-

dingscommissie aangenomen en aan de minister overgemaakt.  Vermoedelijk zal de 

Vlaamse Regering in  2014 beslissen om deze dossiers een subsidie toe te kennen. 

2. Opvolgingsrapporten 

De lopende projecten leggen jaarlijks een opvolgingsrapport voor waarover de begelei-

dingscommissie de minister adviseert. De minister beslist vervolgens over het verder 

gebruik en verspreiding van deze adviezen. In 2013 werden zo 37 adviezen opge-

maakt en aan de minister bezorgd, waaronder elf adviezen van projecten die de volle-

dige duur van vier jaar hadden doorlopen.   

3. Evaluatie Pendelfonds 

Minister Crevits, bevoegd voor het Pendelfonds, is in het najaar van 2010 van start 

gegaan met de evaluatie van de werking van het Pendelfonds. Vier rondetafelgesprek-

                                                

4 Advies van de Begeleidingscommissie Pendelfonds over de projecten ingediend in de achtste oproep, 
Brussel, 6 december 2013 
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ken hebben inmiddels plaats gehad, waarvan de laatste doorging op 5 maart 2013. Op 

de vergaderingen van de begeleidingscommissie van 13 juni 2013 en 6 december 

2013 heeft de begeleidingscommissie in het bijzijn van de vertegenwoordiger van de 

minister aangedrongen om werk te maken van de verbeteringsvoorstellen die op 18 

januari 2011 aan de minister werden overgemaakt.  In het advies van 6 december 

2013 worden op basis van de bespreking en advisering van de achtste pendelfondsop-

roep door de begeleidingscommissie opnieuw een aantal algemene opmerkingen en 

aanbevelingen geformuleerd. 

De MORA beschouwt het Pendelfonds als een belangrijk beleidsinstrument om een 

modale verschuiving naar duurzame vervoermiddelen in het woon-werkverkeer van 

bedrijven te bewerkstelligen. In zijn Mobiliteitsverslag 2013 heeft de MORA hiervan dan 

ook een evaluatie gemaakt. De Mobiliteitsraad stelt vast dat het bereik, mede om bud-

gettaire redenen,  van het Pendelfonds beperkt is om een gedegen impact te hebben 

op de verduurzaming van het totale woon-werkverkeer in Vlaanderen, en stelt voor om 

een onderzoek op te starten dat de impact van het Pendelfonds op het duurzaam ver-

plaatsingsgedrag kan inschatten. 

Verder vraagt de MORA de Vlaamse Regering om werk te maken van volgende be-

leidsaanbevelingen: 

 Een structurelere communicatie van de goede voorbeelden en een betere 

communicatie over ontvankelijkheidscriteria naar bedrijven. 

 Een duidelijkere taakverdeling tussen de verschillende actoren om administra-

tieve afhandeling te versnellen. 

 Bij de beoordeling van projecten moet voorrang gegeven worden aan experi-

mentele maatregelen, omdat zij een draagvlak kunnen creëren voor een toe-

komstig beleid. 

 De MORA adviseert om het subsidiepercentage (nu steeds 50%) te laten af-

hangen van vooropgestelde criteria. 

 Het Pendelfonds dient niet aangewend te worden om vervoersarmoede op te 

lossen.  Voor de problematiek van moeilijk bereikbare bedrijventerreinen kan 

een shuttledecreet de oplossing bieden. 

 De beleidsrelevante informatie uit de pendelfondsprojecten stroomt te weinig 

door naar de juiste wegbeheerder of vervoersoperator. De MORA ziet hiervoor 

een taak weggelegd bij de provinciale mobiliteitspunten. 

Contactpersoon 

Frank van Thillo, tel. 02 209 01 20, fvthillo@serv.be 

mailto:fvthillo@serv.be
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Hoofdstuk 5 Adviescommissie voor 

Uitzendactiviteiten 

1. Opdracht en werking 

Om uitzendactiviteiten in Vlaanderen te mogen 

verrichten is een erkenning vereist.  De voor-

waarden om deze erkenning te kunnen bekomen 

zijn vastgelegd in het decreet van 10 december 

2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling 

en in het besluit van de Vlaamse Regering van 

10 december 2010 tot uitvoering van voornoemd 

decreet.  

De erkenning wordt, namens de minister van 

Werk, verleend door het Vlaams Subsidieagent-

schap voor Werk en Sociale Economie, na ad-

vies door de Adviescommissie voor Uitzendactiviteiten die is opgericht binnen de 

SERV. 

De adviescommissie brengt advies uit over de erkenning van bureaus.  Deze erken-

ning wordt verleend voor onbepaalde duur of voor bepaalde duur, bijv. een jaar.  

Indien er overtredingen door een uitzendbureau worden vastgesteld, kan een erken-

ning worden omgezet in een erkenning voor zes maanden, of kan, indien het om zware 

of herhaalde overtredingen gaat, de erkenning worden ingetrokken. Dit gebeurt op 

voorstel van de adviescommissie.  

Het toezicht op de werking van de uitzendbureaus gebeurt door de Vlaamse Inspectie 

Werk (Vlaams Departement Werk) en door de federale sociale inspectiediensten zoals 

bijv. Toezicht Sociale Wetten, Sociale Inspectie of dergelijke.  

Het tweede belangrijke luik in de opdracht van de adviescommissie, naast de advise-

ring van erkenningsaanvragen, is het bespreken van de onderzoeksverslagen van de 

Vlaamse Inspectie Werk. In deze verslagen wordt soms ook verwezen naar vaststellin-

gen die werden gedaan door de federale sociale inspectiediensten.  

Indien door de Vlaamse Inspectie Werk ernstige overtredingen op de regelgeving door 

een uitzendbureau worden gesignaleerd, wordt het betrokken bureau hierover steeds 

gehoord door de adviescommissie. In sommige gevallen kan deze hoorzitting uitmon-

den in een sanctie op vlak van de erkenning van het bureau (cf. omzetting of intrekking 

van de erkenning).  

Het derde luik van de opdracht van de adviescommissie bestaat uit het adviseren van 

de bevoegde Vlaamse minister over de correcte toepassing van de betreffende erken-

ningsregeling.  
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2. Activiteiten  

Adviezen 

In 2013 waren er elf bijeenkomsten van 

de Adviescommissie voor Uitzendactivi-

teiten.  

Op deze bijeenkomsten werden 30 ad-

viezen uitgebracht, waarvan 26 over 

nieuwe erkenningsaanvragen.  

Er waren in 2013 20 firma’s die een 

erkenning voor (algemene) uitzendacti-

viteiten hebben gevraagd. Daarnaast 

waren er 9 nieuwe aanvragen voor uit-

zendactiviteiten in de bouw, vanuit de 

artistieke sector was er dit jaar geen 

enkele aanvraag.  

Er werd één verdeeld advies uitge-

bracht (voorstel tot omzetting van de 

lopende erkenning van onbepaalde 

duur in een erkenning van zes maan-

den versus behoud van de lopende 

erkenning). Daarnaast heeft de advies-

commissie ook de intrekking voorge-

steld van de erkenning van één uit-

zendbureau. De betrokken firma heeft 

haar uitzendactiviteiten in Vlaanderen 

moeten stopzetten.  

 

 

 

 

 

 

Hoorzittingen 

De adviescommissie heeft in 2013 25 

hoorzittingen gehouden met de verte-

genwoordigers van uitzendbureaus. 

Van deze 25 hoorzittingen vonden er 

15 plaats n.a.v. het indienen van een 

nieuwe erkenningsaanvraag. Naar aan-

leiding van onderzoeksverslagen die de 

Vlaamse Inspectie Werk aan de Ad-

viescommissie heeft overgemaakt, 

werden 8 hoorzittingen georganiseerd.  

Verder vonden nog 2 hoorzittingen 

plaats n.a.v. RSZ-schulden in hoofde 

van uitzendbureaus. 

Contactpersoon 

Dirk van Vlem, tel. 02 209 01 90, 

dvvlem@serv.be 

mailto:dvvlem@serv.be
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Hoofdstuk 6 

Sectorcommissies 

1. Goederenvervoer 

De sectorcommissie Goederenvervoer werd opgericht op 29 april 1991. Binnen deze 

commissie gebeurt het sociaal overleg over alles wat verband houdt met het goede-

renvervoer in Vlaanderen: het goederenvervoer over de weg, per spoor, via de binnen-

scheepvaart, de luchtvaart en het maritiem vervoer. 

De sectorcommissie Goederenvervoer is in 2013 niet samengekomen. 

2. Hout en Bouw 

De sectorcommissie Hout en Bouw werd opgericht op 26 maart 1997. Deze commissie 

formuleert aanbevelingen en adviezen van de bouw- en houtsector.  

De werkgroep Bouw van de Sectoriële Commissie Hout en Bouw heeft in 2013 verga-

derd op 17 januari 2013 en op 13 februari 2013 om de bijeenkomst van het Vlaams 

Bouw Overlegcomité (VBOC) op 7 maart 2013 voor te bereiden. 

De werkgroep heeft kennis genomen van de conclusies van de rondetafel Bouw, op-

genomen in de nota ‘Naar een strategische agenda voor de bouw-, energie-, en milieu-

cluster’. 

De werkgroep Bouw heft eveneens de bijeenkomst van het VBOC op 30 mei 2013 

voorbereid. 

3. Metaal- en Technologische industrie 

Binnen de sectorcommissie Metaal- en Technologische Industrie gebeurt het sociaal 

overleg over alles wat verband houdt met volgende domeinen: metaalverwerking, de 

ijzer- en staalproductie, de metaalproducten, de metaalbouw inclusief montageactivitei-

ten, de machinebouw, de productie van defensie- en veiligheidsmateriaal, van elektro-

techniek en elektronica, van informatie- en communicatietechnologie, de vervaardiging 

van automobiel-, lucht- en ruimtevaartuigen evenals van ander transportmateriaal, de 

kunststofverwerking inclusief de nieuwe materialen. 

De sectorcommissie Metaal- en Technologische industrie is in 2013 niet samengeko-

men. 

4.  Textiel en Confectie 

De sectorcommissie Textiel en Confectie werd opgericht op 29 april 1991. Binnen deze 

commissie gebeurt het sociaal overleg over alles wat verband houdt met textiel en con-
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fectie in Vlaanderen: de bewerking of verwerking van textielstoffen in de diverse stadia 

van het omvormings- of veredelingsproces, de productie van textielvezels voor schei-

kundige procedés, het roten en zwingelen van vlas, de confectie en maatwerk van alle 

artikelen in textielstoffen en de fabricage, de confectie of de omvorming van bestand-

delen of van kledingtoebehoren inclusief het verven of reinigen ervan.  

De sectorcommissie Textiel en Confectie is in 2013 niet samengekomen.  

5. Welzijns- en Gezondheidszorg 

De sectorcommissie Welzijns- en Gezondheidszorg werd opgericht op 21 april 1994. 

Binnen deze commissie gebeurt het sociaal overleg over alles wat verband houdt met 

de welzijns- en gezondheidszorg in Vlaanderen: onderdelen van het gezondheidsbe-

leid, de bijstand aan personen, het onthaal en de integratie van inwijkelingen, het be-

jaardenbeleid en de jeugdbescherming.  

De sectorcommissie Welzijns- en Gezondheidszorg is in 2013 niet samengekomen. 

6. Toerisme 

De sectorcommissie Toerisme werd opgericht op 31 oktober 2001. Deze commissie 

heeft als opdracht het sociaal overleg binnen de sector Toerisme op gang brengen. De 

bedrijfstakken binnen dit sociaal overleg zijn erg verscheiden: de logiesverstrekkende 

bedrijven, de restaurants en cafés, de vermaak- en recreatiebedrijven, de kantoren die 

organiseren, verkopen en/of bemiddelen (reisbureaus, touroperators, ...) en het perso-

nenvervoer.  

De sectorcommissie Toerisme is in 2013 niet samengekomen.  
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Hoofdstuk 7 

Commissie Diversiteit 

De Commissie Diversiteit, bestaande uit 
de SERV-partners en vertegenwoordi-
gers van de kansengroep personen van 
allochtone afkomst en de kansengroep 
personen met een arbeidshandicap, 
vierde in 2013 haar tienjarig bestaan. 
Deze viering was de aanleiding voor het 
opstellen van een advies met tien be-
leidsprioriteiten voor de toekomst. De 
Commissie Diversiteit bracht ook vier 
adviezen op vraag uit en organiseerde 
twee rondetafels, één over taalbeleid en 
één over psychische arbeidshandicap. 

Sinds haar ontstaan bracht de Commissie Diversiteit 56 adviezen uit, zowel op vraag 
als op eigen initiatief. Ongeveer één derde van deze adviezen werd samen met de 
SERV opgesteld. 

1. Opdracht en werking  

De Commissie Diversiteit bij de SERV werkt rond de evenredige vertegenwoordiging 
van kansengroepen in het sociaal-economische leven. Binnen de commissie formule-
ren de sociale partners samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het 
Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke 
behandeling. 

De commissie komt voort uit de zogenaamde Platformteksten, de akkoorden die in 
2002 en 2003 werden gesloten tussen de sociale partners, de kansengroepen en de 
overheid. In 2009 werd de Commissie Diversiteit met haar drieledige structuur (werk-
gevers-, werknemers- en kansengroepenorganisaties) wettelijk verankerd in het SERV-
decreet. 

Bijeenkomsten in 2013 

De Commissie Diversiteit bestaat uit een raad, een dagelijks bestuur en een commis-

sie. De raad van de Commissie Diversiteit bestaat uit dertig leden: twintig leden van de 

SERV-raad, aangevuld met vijf raadsleden van het Minderhedenforum en vijf raadsle-

den van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. Het dagelijks bestuur van de 

Commissie Diversiteit bestaat uit het dagelijks bestuur van de SERV aangevuld met 

een vertegenwoordiger van het Minderhedenforum en een vertegenwoordiger van het 

Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. De commissie van de Commissie Diversiteit 

ten slotte, bestaat uit afgevaardigden van de werkgeversorganisaties, de werknemers-

organisaties en de kansengroepenorganisaties. De VDAB en het departement Werk en 

Sociale Economie wonen de commissievergaderingen met raadgevende stem bij.  

In 2013 kwam de commissie elf keer bij elkaar. Het dagelijks bestuur en de raad van 

de Commissie Diversiteit kwamen in 2013 niet bijeen.
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2. Adviezen  

In 2013 stelde de Commissie Diversiteit 

een advies met tien beleidsprioriteiten 

op, bracht vier adviezen op vraag uit en 

leverde een bijdrage aan het SERV-

advies over het maatwerkdecreet. 

Tien beleidsprioriteiten voor 

de nieuwe Vlaamse Regering  

Naar aanleiding van haar tienjarig be-

staan schuift de Commissie Diversiteit 

tien beleidsprioriteiten met betrekking 

tot evenredige arbeidsdeelname naar 

voor. De commissie benadrukt dat ook 

na de verkiezingen van 25 mei 2014 de 

nieuwe Vlaamse Regering verder zal 

moeten inzetten op ‘meer mensen aan 

de slag, in gemiddeld langere loopba-

nen en meer werkbare jobs’. Dat is een 

kerndoelstelling die de Vlaamse Rege-

ring en de sociale partners in het Pact 

2020 hebben vastgelegd. De nieuwe 

bevoegdheden die in het kader van de 

zesde staatshervorming worden over-

gedragen, moeten voor de Commissie 

Diversiteit leiden tot een coherent en 

slagkrachtig arbeidsmarktbeleid, even-

eens gericht op het behalen van de 

doelstellingen van het Pact 2020. 

Om zowel de algemene werkzaam-

heidsgraad te verhogen als ook de 

werkzaamheidsgraad van de kansen-

groepen richting de Pact 2020-

doelstellingen, zijn bijkomende inspan-

ningen nodig. De competenties van de 

kansengroepen moeten meer worden 

aangesproken. Er moet worden ingezet 

op het effectief realiseren van gelijke 

kansen en gelijke behandeling.  

 

 

 

 

 

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106, 

lhedebouw@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies tien jaar Commissie Diversiteit - 

tien beleidsprioriteiten 

 

 

 

 

De tien beleidsprioriteiten zijn: 

1. Blijf het beleid inzake even-

redige arbeidsdeelname 

(EAD) richten op de drie prio-

ritaire kansengroepen. 

2. Pak jeugdwerkloosheid aan 

met aandacht voor inclusie 

van jongeren van allochtone 

afkomst en BuSO-jongeren. 

3. Verbeter het bereik van de 

kansengroepen binnen te-

werkstellingsprogramma’s en 

loopbaanbeleid. 

4. Zet de methode van socio-

economische monitoring ook 

op Vlaams niveau in. 

5. Werk inactiviteitsvallen weg. 

6. Pak discriminatie op de ar-

beidsmarkt krachtdadig aan. 

7. Bouw een taalbeleid op de 

arbeidsmarkt uit. 

8. Blijf inzetten op kwalitatief 

ondernemerschap bij kan-

sengroepen. 

9. Speel de voorbeeldfunctie 

van de Vlaamse overheid 

sterker uit. 

10. Versterk de werking van de 

Commissie Diversiteit. 

mailto:lhedebouw@serv.be
http://www.serv.be/node/8883
http://www.serv.be/node/8883
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Interfederalisering CGKR  

In dit advies op vraag van de minister 

van Gelijke Kansen Pascal Smet, geeft 

de Commissie Diversiteit aan dat ze 

tevreden is over het voorliggende sa-

menwerkingsakkoord tussen de federa-

le regering en de deelstaatregeringen 

tot oprichting van het Interfederaal Cen-

trum voor Gelijke Kansen en Bestrijding 

van Discriminatie en Racisme. Het is 

een duidelijke stap in 

de richting van een 

volwaardig mensen-

rechtenorgaan. 

De Commissie Diver-

siteit kan zich vinden 

in de overdracht van 

de dertien bestaande 

Vlaamse meldpunten 

naar het interfederaal 

centrum. Het is 

evenwel erg belang-

rijk dat de centrum-

steden verder betrok-

ken worden bij de 

overdracht en de verdere werking van 

de meldpunten. De Commissie Diversi-

teit betreurt dat het interfederaal cen-

trum niet bevoegd zal zijn voor discri-

minatie op basis van gender en dringt 

er op aan om minstens het principe van 

een eenheidsloket toe te passen. 

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106,  

lhedebouw@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies interfederalisering CGKR 

 

 

 

Wijziging mep- en gelijke-

kansendecreet  

De Commissie Diversiteit vindt het 

goed dat er een aantal wijzigingen in 

het mep-decreet (meer evenwichtige 

participatie van vrouwen en mannen in 

advies- en bestuursorganen van de 

Vlaamse overheid) en het gelijkekan-

sendecreet worden doorgevoerd. In 

haar advies op vraag van de minister 

van Gelijke Kansen 

Pascal Smet geeft de 

Commissie Diversi-

teit aan dat de toe-

voeging van genderi-

dentiteit en gender-

expressie aan de lijst 

van beschermde 

kenmerken een goe-

de zaak is.  

De Commissie Di-

versiteit is tevreden 

over de toevoegin-

gen van gender, 

handicap en integrale toegankelijkheid 

als thema’s binnen de open coördina-

tiemethode. De Commissie Diversiteit 

wijst er wel op dat integrale toeganke-

lijkheid ruimer gaat dan infrastructuur 

en vraagt dat ook op het vlak van in-

formatie doestellingen zouden worden 

vastgelegd. De Commissie Diversiteit 

stelt vast dat er tot op heden nog geen 

rapportering is geweest met betrekking 

tot het mep-decreet en dringt er op aan 

om sneller werk te maken van een rap-

portering dan de voorziene deadline 

van december 2014. 

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106,  

lhedebouw@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies wijzigingsdecreet mep- en gelij-

kekansendecreet 

 

mailto:lhedebouw@serv.be
http://www.serv.be/node/8637
mailto:lhedebouw@serv.be
http://www.serv.be/node/8649
http://www.serv.be/node/8649
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Gelijkekansen- en  

diversiteitsplan 2014  

Op vraag van de minister van Be-

stuurszaken Geert Bourgeois maakten 

de SERV en de Commissie Diversiteit, 

zoals de voorgaande jaren, een geza-

menlijk advies op over het Gelijkekan-

sen- en diversiteitsplan van de Vlaamse 

overheid voor 2014. De SERV en de 

Commissie Diversiteit vragen in hun 

advies om verder in te zetten op ambi-

tieuze streefcijfers. Het algemene 

streefcijfer voor personen van allochto-

ne afkomst moet worden verhoogd naar 

minstens 10% en er moet een overver-

tegenwoordiging van de kansengroe-

pen bij sollicitanten worden voorzien. 

Ook vragen de SERV en de Commissie 

Diversiteit om fors in te zetten op het 

verhogen van het aandeel van perso-

nen met een handicap en chronische 

ziekte. Verdere stappen richting inte-

grale toegankelijkheid en het voorzien 

van voldoende middelen voor de voor-

gestelde re-integratiedienstverlening 

zijn erg belangrijk.  

Verder vragen de SERV en de Com-

missie Diversiteit onder meer een ver-

dere uitrol van de methode van socio-

economische monitoring voor personen 

van allochtone afkomst, verdere stap-

pen vooruit in de monitoring van perso-

nen met een handicap of chronische 

ziekte, het versterken van het diversi-

teitsbeleid op het vlak van instroom 

door onder meer een evaluatie en bij-

sturing van de EVC-procedure en een 

verdere uitbouw van een doelgericht en 

ruim verspreid taalbeleid. 

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106,  

lhedebouw@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies gelijkekansen- en diversiteitplan 

2014 Vlaamse overheid 

Toegankelijk Vlaanderen  

Op 7 november 2013 ontving de SERV 

de adviesvraag van de minister van 

Gelijke Kansen Pascal Smet met be-

trekking tot het voorontwerp van de-

creet houdende machtiging tot oprich-

ting van het privaatrechtelijk 

vormgegeven extern verzelfstandigd 

agentschap Toegankelijk Vlaanderen in 

de vorm van een private stichting. De 

SERV vroeg de Commissie Diversiteit 

zich over deze adviesvraag te buigen.  

Verwijzend naar de conceptnota van de 

Vlaamse Regering betreffende de be-

perking van het aantal entiteiten bij de 

Vlaamse administratie, stelt de Com-

missie Diversiteit de vraag of de oprich-

ting van een privaatrechtelijk vormge-

geven extern verzelfstandigd agent-

schap in de vorm van een stichting de 

beste optie is om de diverse toeganke-

lijkheidsorganisaties te bundelen.  

De Commissie Diversiteit vindt het 

goed dat er een brede definitie van toe-

gankelijkheid wordt gehanteerd en 

vraagt dat ook de opdracht en focus 

van de EVA Toegankelijk Vlaanderen 

wordt verruimd van een focus op fysie-

ke toegankelijkheid naar integrale toe-

gankelijkheid. Het is positief dat de EVA 

Toegankelijk Vlaanderen exclusief be-

voegd zal zijn voor het uitbrengen van 

de facultatieve en verplichte adviezen 

in het kader van de toegankelijkheids-

verordening. Voor de Commissie Diver-

siteit moet voorts de werking rond toe-

mailto:lhedebouw@serv.be
http://www.serv.be/node/8847
http://www.serv.be/node/8847
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gankelijkheid van tijdelijke evene-

menten worden versterkt en moeten 

personen met een handicap recht-

streeks worden betrokken bij de wer-

king van de raad van bestuur.  

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106,  

lhedebouw@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies toegankelijk Vlaanderen 

Insteek bij SERV-advies 

maatwerkdecreet 

De SERV bracht op 18 februari 2013 

een advies uit over het voorontwerp 

van decreet betreffende maatwerk bij 

collectieve inschakeling. Het Gebrui-

kersoverleg Handicap en Arbeid, één 

van de kansengroeporganisaties bin-

nen de Commissie Diversiteit, leverde 

een insteek aan de commissie Ar-

beidsmarkt van de SERV met betrek-

king tot specifieke aandachtspunten 

voor personen met een arbeidshandi-

cap. 

Contactpersoon 

Katrijn Vanderweyden,  

tel. 02 209 01 46,  

kvanderweyden@serv.be 

Lees het volledige advies: 

Advies maatwerkdecreet 

 

  

mailto:lhedebouw@serv.be
http://www.serv.be/node/8896
mailto:kvanderweyden@serv.be
http://www.serv.be/node/8299
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3. Andere activiteiten en overlegthema’s 

Viering 10 jaar Commissie Diversiteit 

De Commissie Diversiteit vierde op 2 december 2013 haar tiende verjaardag met een 

event in het Muziekinstrumentenmuseum.  

In haar inleiding legde Ann Vermorgen, voorzitter van SERV en Commissie Diversiteit, 

de nadruk op de 10 beleidsprioriteiten voor de toekomst die door de leden van de 

commissie werden bepaald. Vervolgens gaven Naima Charkaoui van het Minderhe-

denforum en Jos Wouters van het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid hun reflectie 

op tien jaar Commissie Diversiteit. Veerle Miranda, beleidsadviseur bij de OESO, sprak 

in haar toelichting over personen met een geestelijke gezondheidsproblemen op de 

arbeidsmarkt, waarna Isabelle Biletta, onderzoeksmanager bij Eurofound, het had over 

etnisch-culturele diversiteit in Europees perspectief. Minister Philippe Muyters sloot de 

viering af. 

 

 

 

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106, lhedebouw@serv.be 

Bekijk de presentaties en foto’s: 

Prezipresentatie 10 jaar Commissie Diversiteit in vogelvlucht 

Presentatie van de sprekers 

10 beleidsprioriteiten 

Foto’s viering 10 jaar Commissie Diversiteit 

  

mailto:lhedebouw@serv.be
http://prezi.com/u5x1z8lwqtdd/10-jaar-commissie-diversiteit/
http://www.serv.be/diversiteit/document/presentaties-viering-10-jaar-commissie-diversiteit-2-december-2013
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/10jaar10beleidsprioriteiten_def.pdf
http://www.serv.be/diversiteit/galleryassist/tien-jaar-commissie-diversiteit
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Rondetafel taalbeleid op de 

Vlaamse arbeidsmarkt 

 

Op 16 maart 2013 organiseerde de 

Commissie Diversiteit een rondetafel 

om na te gaan hoe het advies taalbe-

leid op de arbeidsmarkt (23/10/2012) 

kan worden vertaald naar de praktijk. 

Eerst gaven de vertegenwoordigers van 

de ministers van Werk, Onderwijs en 

Inburgering en VDAB hun reactie op 

het advies. Nadien volgde een boeiend 

debat tussen beleidsmensen en men-

sen uit de praktijk. Daaruit bleek o.a. 

dat taal(opleiding) deel moet uitmaken 

van een ruimer begeleidingsverhaal 

voor anderstaligen, dat er meer en be-

tere samenwerking nodig is tussen de 

aanbieders van Nederlands Tweede 

Taal (NT2), dat een andere, aangepas-

te aanpak nodig is voor personen met 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt 

en dat, tot slot, ondernemingen en or-

ganisaties met veel anderstalig perso-

neel beter een taalbeleid op maat uit-

werken. 

Lees het Uitgebreid verslag 

Rondetafel psychische  

arbeidshandicap 

De Commissie Diversiteit organiseerde 
op 19 juni 2013 een rondetafel over 
psychische arbeidshandicap met het 
oog op een advies op eigen initiatief 
rond dit thema in 2014. Deelnemers 
aan de rondetafel kregen eerst een 
boeiende getuigenis van een persoon 
met een bipolaire stoornis en de gevol-
gen die deze persoon daarvan ervaart 
tijdens zijn loopbaan. Daarna werd in-
gezoomd op de werking van Passwerk. 
Dat is een onderneming gespeciali-
seerd in het testen van software. Pass-
werk tracht de beperkingen van de me-
dewerkers met een autismespectrum-
stoornis te compenseren door de conti-
nue inzet van jobcoaches. Tot slot 
volgde een gedachtewisseling tussen 
academici die met het thema bezig zijn, 
de VDAB, Zorgnet Vlaanderen en de 
commissieleden. 

Contactpersoon 

Liselotte Hedebouw, 02 20 90 106,  

lhedebouw@serv.be 

 

 

 

http://www.serv.be/diversiteit/nieuws/rondetafel-over-taalbeleid-op-de-arbeidsmarkt
mailto:lhedebouw@serv.be
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Deel 2 
Communicatie van de SERV 
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1. Website 

Het aantal bezoekers van onze website blijft toenemen. In 2013 bezochten 92.099 

unieke bezoekers de SERV-websites tegenover 80.368 unieke bezoekers in 2011. 

Gemiddeld bezochten ze daarbij 3,03 pagina’s per bezoek.   

2. Elektronische nieuwsbrieven 

Soorten en aantal 

Na goedkeuring van belangrijke adviezen door de raad, verschijnt een elektronische 

nieuwsbrief van de SERV. De informatie in de nieuwsbrief is bewust beknopt. In 2013 

werden zestien nieuwsbrieven verstuurd. Voor meer informatie over de opgenomen 

adviezen, en het volledige advies, kan je doorklikken naar de website. Abonneren op 

de nieuwsbrief van de SERV kan via de website van de SERV.  

De Focus op Innovatie & Arbeid is de nieuwsbrief van de Stichting Innovatie & Arbeid. 

Zowel de onderzoeken rond werkbaar werk als de andere onderzoeken van de Stich-

ting komen hierin aan bod. In 2013 werden zeven nieuwsbrieven verstuurd. Abonneren 

op de nieuwsbrief van de Stichting kan via de website van de Stichting. 

Ook de Vlaamse Havencommissie heeft een elektronische nieuwsbrief. In deze-

nieuwsbrief komen de kwartaalcijfers van de haventrafiek en de adviezen aan bod. In 

2013 werden zes nieuwsbrieven verstuurd. Abonneren op de nieuwsbrief van de VHC 

kan via de website van de VHC. 

Nieuwsbrieven in cijfers 

Het abonneebestand van de nieuwsbrieven is gegroeid ten opzichte van 2012. Het 

aantal abonnees blijft toenemen over de jaren heen. 

Bovendien wordt er erg veel doorgeklikt naar de informatie op onze websites. Voor 

elke nieuwsbrief halen we betere doorklikcijfers dan het gemiddelde voor overheidsin-

stellingen in het algemeen (zie tabel 3 en 4). 

Tabel 3 Abonnees 2012 - 2013 (aantal abonnees laatste nieuwsbrief) 

    2012  2013 

SERV 2540 2673 

Stichting 1317 1365 

VHC 609 609 

 

 

 

http://www.serv.be/nl/serv
http://www.serv.be/stichting
http://www.vlaamsehavencommissie.be/vhc
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Tabel 4  Open en click rate 2013 (gemiddeld %) 

 Open Gemiddelde 

open rate over-

heidssector 

Click Gemiddelde  

click rate  

overheidssec-

tor  

SERV 26,9 23,8 7.2 3,9 

Stichting 27,9 23,8 6,6 3,9 

VHC 33,8 23,8 12,9 3,9 

 

3. Persmededelingen en -conferenties 

In 2013 publiceerden de SERV, de Stichting Innovatie & Arbeid en de Commissie Di-

versiteit twaalf persberichten. De SERV organiseerde ook vijf persconferenties. 

De persberichten en persconferenties waren rechtstreeks en onrechtstreeks aanleiding 

voor 115 artikels in de dagbladpers. Daarnaast komen persberichten ook vaak terecht 

op vak- en nieuwswebsites. Ook vakbladen gebruiken SERV-persberichten in hun arti-

kels. 

De thema’s die in 2013 het meest aandacht kregen in de media waren de begrotings-

rapporten, energiedossiers en diversiteit. 

Hieronder geven we een overzicht van alle persberichten die verspreid werden in 2013. 

Alle persberichten vind je ook terug op de website onder de rubriek pers.  

 Sociale partners deelstaten sluiten gezamenlijk akkoord af over uitgangspunten bij 

overhevelen van bevoegdheden - 14/01/2013 

 Structureel begroten wordt jaar na jaar belangrijker voor Vlaanderen - 17/01/2013 

 Hervorming sociale economie op goede weg maar onvolledig verhaal - 18/02/2013 

 SERV wil sterke Vlaamse energieregulator - 14/03/2013 

 SERV lanceert toolkit 'werken aan werkbaar werk' - 27/03/2013 

 Vlaanderen moet op zoek naar minstens 610 miljoen euro voor 2014 - 10/07/2013 

 Te veel jongeren verlaten stelsel Leren en Werken zonder werkervaring  

- 16/09/2013 

 Werkbaar werk is een gezonde voedingsbodem voor langer werken - 23/09/2013 

 Streefcijfer van Vlaamse overheid voor personen van allochtone afkomst moet min-

stens naar 10% - 14/11/2013 

 Werkbaar werk in de lift bij zelfstandige ondernemers in Vlaanderen - 22/11/2013 

 Tien jaar Commissie Diversiteit: tien beleidsprioriteiten voor de toekomst 

 - 01/12/2013 

 Overleg met Vlaamse Regering over loonlastenverlaging - 17/12/2013 

http://www.serv.be/serv/persberichten
http://www.serv.be/serv/persbericht/sociale-partners-deelstaten-sluiten-gezamenlijk-akkoord-af-over-uitgangspunten-bij-
http://www.serv.be/serv/persbericht/sociale-partners-deelstaten-sluiten-gezamenlijk-akkoord-af-over-uitgangspunten-bij-
http://www.serv.be/serv/persbericht/structureel-begroten-wordt-jaar-na-jaar-belangrijker-voor-vlaanderen
http://www.serv.be/serv/persbericht/hervorming-sociale-economie-op-goede-weg-maar-onvolledig-verhaal
http://www.serv.be/serv/persbericht/serv-wil-sterke-vlaamse-energieregulator
http://www.serv.be/stichting/persbericht/serv-lanceert-toolkit-werken-aan-werkbaar-werk
http://www.serv.be/serv/persbericht/vlaanderen-moet-op-zoek-naar-minstens-610-miljoen-euro-voor-2014
http://www.serv.be/serv/persbericht/te-veel-jongeren-verlaten-stelsel-leren-en-werken-zonder-werkervaring
http://www.serv.be/stichting/persbericht/werkbaar-werk-een-gezonde-voedingsbodem-voor-langer-werken
http://www.serv.be/diversiteit/persbericht/streefcijfer-van-vlaamse-overheid-voor-personen-van-allochtone-afkomst-moet-
http://www.serv.be/diversiteit/persbericht/streefcijfer-van-vlaamse-overheid-voor-personen-van-allochtone-afkomst-moet-
http://www.serv.be/stichting/persbericht/werkbaar-werk-de-lift-bij-zelfstandige-ondernemers-vlaanderen
http://www.serv.be/diversiteit/persbericht/tien-jaar-commissie-diversiteit-tien-beleidsprioriteiten-voor-de-toekomst
http://www.serv.be/serv/persbericht/overleg-met-vlaamse-regering-over-loonlastenverlaging
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4. De Vrije Markt 

 

© VRT 

De Vrije Markt wordt sinds 7 september 2007 iedere zaterdag uitgezonden van 12u45 

tot 13u op TV Eén. In september 2013 startte het programma zijn zevende seizoen met 

een nieuw format. Het programma werd uitgebreid tot 25 minuten. In het hoofddeel 

wordt nog steeds één thema uit de sociaal-economische weekactualiteit belicht in een 

gesprek/discussie waarbij een VRT-journalist (een) werkgever(s) of werknemer(s) of 

(een) Vlaamse sociale partner(s) interviewt over de sociaal-economische actualiteit. 

Daarnaast kwamen er twee rubrieken bij: een wekelijks wisselende gast uit het  ruime 

sociaal-economische veld, de ‘duider van de week’, die zijn of haar persoonlijk week-

overzicht geeft, en een afsluitende rubriek waarin wordt nagegaan wat de belangrijkste 

economische trends van het moment zijn, zowel op macro- als op micro-economisch 

vlak. Tv-journalist Guy Janssens is eindredacteur. Op zondagvoormiddag wordt een 

herhaling van deze aflevering uitgezonden. 

De radioprogramma's door de erkende sociaal-economische verenigingen, zijn mini-

maal vier minuten lang en worden uitgezonden op radio 1 op vrijdagavond tussen 

18u30 en 19u. Het radioprogramma kondigt De Vrije Markt van de volgende dag aan 

en gaat in op de thema's die aan bod komen. 

De sociaal-economische cel van de VRT-nieuwsdienst verzorgt de radio- en Tv-

uitzending.  

In tabel 5 geven we een overzicht van de thema’s van de uitzendingen in 2013, de uit-

zendingen van 2014 worden wekelijks op de SERV-website vermeld. 

 

 

 

 

 

 



 

91 

Tabel 5  Overzicht afleveringen  

De Vrije Markt in 2013 

Datum Thema 

12 januari 2013 Financiën 

19 januari 2013 Werking overheid 

26 januari 2013 Tele-thuiswerken 

2 februari 2013 Eenheidsstatuut 

9 februari 2013 Sociaal overleg 

23 februari 2013 Belangengroepen 

2 maart 2013 Kopen of huren 

9 maart 2013 Economie 

16 maart 2013 Goederenvervoer 

23 maart 2013 Bankensector 

30 maart 2013 Vrouwelijke ondernemers 

20 april 2012 Werken na je pensioen 

27 april 2013 Jobs van de toekomst 

4 mei 2013 Vakbonden 

11 mei 2013 Dienstencheques 

18 mei 2013 Economie 

25 mei 2013 Arbeidsmarktbeleid 

1 juni 2013 Energie 

8 juni 2013 Arbeidsomstandigheden 

15 juni 2013 Economie 

22 juni 2013 Export 

29 juni 2013 Vlaamse havens 

7 september 2013 Wegenbouw 

13 september 2013 Bankencrisis 

21 september 2013 Havens en havenarbeid 

28 september 2013 Bankencrisis 

5 oktober 2013 Economie 

12 oktober 2013 Media 

19 oktober 2013 Europa-economie 

26 oktober 2013 Gezondheidszorg 

9 november 2013 Outplacement 

16 november 2013 Overheidsbedrijven 

23 november 2013 Loondebat 

30 november 2013 Export 

7 december 2013 Wereldeconomie 

14 december 2013 Belgische economie 

21 december 2013 Jeugdwerkloosheid 

 

Evaluatie seizoen 2012-2013 

In de zomer van 2013 evalueerde de SERV het seizoen 2012-2013 aan de hand van 

een schriftelijke bevraging bij de SERV-stuurgroep De Vrije Markt. Hieruit bleek dat de 

sociale partners in grote lijnen zeer tevreden zijn over de uitzendingen van De Vrije 

Markt. Het programma wordt ervaren als interessant, journalistiek goed gemaakt, op 

een aangename, vakkundige en boeiende manier gepresenteerd en heeft goede kijkcij-

fers. Ook op de nieuwe rubrieken binnen het vernieuwde format wordt met enthousi-

asme gereageerd. 

Uit de schriftelijke bevraging kwamen nog enkele aanvullende suggesties naar voren. 

Zo wordt er meer aandacht gevraagd voor het sociale aspect binnen de sociaal-

economische thema’s (welzijn op het werk, kinderopvang, armoede, diversiteit, …). 

Voor de gastoptredens blijft aandacht voor een evenwicht vanuit werkgevers- en werk-

nemershoek belangrijk.  

Verder vragen de sociale partners het ruime beschikbare aanbod aan media optimaal 

te gebruiken. Zo kan de link tussen de blog op deredactie.be en de uitzending sterker 

gelegd worden, en kan ook via Twitter een aankondiging van het programma verstuurd 

worden. Daarnaast vindt men het  belangrijk om in de aftiteling van het programma te 
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verwijzen naar de mogelijkheid tot het herbekijken op de site van deredactie. De socia-

le partners zijn ook vragende partij om de trailer op voorhand toegestuurd te krijgen. 

De positieve meningen over De Vrije Markt en de verdere samenwerking werden be-

vestigd op een overleg met het dagelijks bestuur van de SERV en de VRT op 18 sep-

tember 2013 in de VRT-gebouwen.  

5. Documentatiecentrum en archief 

In 2013 werd de aansluiting van de collectie op de inhoudelijke dossiers, de noden en 
de planning van de SERV(-entiteiten) verzorgd, en de SERV-publicaties elektronisch 
toegankelijk gemaakt via de LIBIS-website. Een nieuwe generatie zoekinterface LIMO 
maakt het opzoeken in de collecties van de SERV en de andere LIBIS-
netwerkbibliotheken performanter.  

Collectie  

Het documentatiecentrum bezit eind 2013:  
 

 8833 monografieën, overheidspublicaties en rapporten waarvan de recentste 

meestal digitaal;  

 een 200-tal lopende tijdschriftabonnementen waarvan een toenemend aantal 

digitaal;  

 een beperkt aantal jaarverslagen van vooral regionale, supranationale instellin-

gen en van beroepsfederaties. 

Faciliteiten  

Het documentatiecentrum ondersteunt in de eerste plaats de interne werking maar ook 
externen; vooral de SERV-commissieleden van de sociale partners, de medewerkers 
van (Vlaamse) overheidsdiensten en studenten kunnen er terecht. De faciliteiten op 
een rijtje: internet raadpleging, raadpleging van de SERV-catalogus en de andere Li-
bis-netwerkbibliotheken, raadpleging van de boeken en tijdschriften ter plaatse en een 
beperkte mogelijkheid tot fotokopiëren (tegen betaling). Wie niet geholpen kan worden, 
wordt doorverwezen. Personen met een handicap zijn welkom.  

Archief  

De organisatie van het SERV-archief volgens de kwaliteitscriteria voor archiefbeheer 
bij alle Vlaamse overheden conform het nieuwe archiefdecreet is een grote bekom-
mernis. In 2013 is verder ingezet op de voorwaarden voor elektronische langetermijn-
bewaring van SERV-documenten in het nieuwe documentbeheerssysteem Wind met 
Sharepoint 2010. 

 

6. Openbaarheid van bestuur  

De SERV volgt de bepalingen over de openbaarheid van bestuursdocumenten in de 

diensten en instellingen van de Vlaamse Regering. Aangezien in principe alle beslis-

http://limo.libis.be/SERV
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singen van de SERV gepubliceerd worden, zijn ze openbaar. Iedereen kan ze opvra-

gen (eventueel na betaling). De openbaarheid geldt niet zolang over een aangelegen-

heid geen eindbeslissing is genomen. Onvoltooide documenten of interne mededelin-

gen zijn niet automatisch openbaar.  

In 2012 ontving de SERV geen vragen tot inzage van documenten.  

 

7. Klachtenbehandeling  

De SERV ontving in de loop van 2013 geen klachten.  

8. Publicaties 2013 

 SERV 8.1.

Adviezen 

Januari 2013 

Advies evaluatie begroting 2013 - 16 januari 2013 

Advies onderwijsdecreet XXIII - 21 januari 2013 

Advies steunregelingen ruimtelijke economie - 21 januari 2013 

Advies diverse bepalingen energie - 24 januari 2013 

Advies samenwerkingsakkoord instapstages - 28 januari 2013 

Advies LAC-procedure water - 28 januari 2013 

Februari 2013 

Advies maatwerkdecreet - 18 februari 2013 

Advies certificering van installateurs van hernieuwbare energie  - 25 februari 2013 

Advies Vlarem-trein 2012 - 25 februari 2013 

Maart 2013 

Advies over de VREG - 11 maart 2013 

Advies deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector - 11 maart 2013 

Advies groenboek beleidsplan ruimte Vlaanderen - deel energie - 25 maart 2013 

 

http://www.serv.be/node/8127
http://www.serv.be/node/8072
http://www.serv.be/node/7490
http://www.serv.be/node/7496
http://www.serv.be/node/8100
http://www.serv.be/node/7491
http://www.serv.be/node/8299
http://www.serv.be/node/8161
http://www.serv.be/node/8314
http://www.serv.be/node/8349
http://www.serv.be/node/8304
http://www.serv.be/node/8400
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April 2013 

Advies Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020 - 2 april 2013 

Advies bijsturing Gigarant- en winwinregeling - 2 april 2013 

Advies KMO portefeuille - 2 april 2013 

Advies conceptnota specialisatiestrategie clusterbeleid - 2 april 2013 

Advies loopbaanbegeleiding - 8 april 2013 

Advies leegstand en verwaarlozing bedrijfsruimten - 15 april 2013 

Advies lokale diensteneconomie - 29 april 2013 

Mei 2013 

Advies wijziging van het Milieuhandhavingsdecreet - 6 mei 2013 

Advies subdoelstellingen groene stroom 2013-2020 - 21 mei 2013 

Advies tweejaarlijkse evaluatie energieprestatieregelgeving 2013 -  21 mei 2013 

Advies openbare dienstverplichtingen drinkwater - 21 mei 2013 

Juni 2013 

Advies decreet omgevingsvergunning - 10 juni 2013 

Advies tweede waterbeleidsnota - 10 juni 2013 

Advies oprichting Vlaams Energiedistributienetbedrijf - 10 juni 2013 

Advies Vlaamse bestuurscolleges - 17 juni 2013 

Advies huispersoneel - 24 juni 2013 

Juli 2013 

Advies complexe projecten - 1 juli 2013 

Advies begroting 2014 - 10 juli 2013 

Advies aansprakelijkheid van netbeheerders gas en elektriciteit - 8 juli 2013 

Advies ondersteuningsorgaan sociale economie - 8 juli 2013 

Advies besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater - 10 juli 2013 

Augustus 2013 

Advies export cultuurgoederen - 5 augustus 2013 

http://www.serv.be/node/8263
http://www.serv.be/node/8341
http://www.serv.be/node/8358
http://www.serv.be/node/8357
http://www.serv.be/node/8431
http://www.serv.be/node/8348
http://www.serv.be/node/8432
http://www.serv.be/node/8428
http://www.serv.be/node/8498
http://www.serv.be/node/8500
http://www.serv.be/node/8459
http://www.serv.be/node/8473
http://www.serv.be/node/8101
http://www.serv.be/node/8514
http://www.serv.be/node/8487
http://www.serv.be/node/8530
http://www.serv.be/node/8516
http://www.serv.be/node/8568
http://www.serv.be/node/8552
http://www.serv.be/node/8555
http://www.serv.be/node/8546
http://www.serv.be/node/8635
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Advies illegale arbeid en sociale fraude - 26 augustus 2013 

September 2013 

Advies KLIP-decreet -  3 september 2013 

Advies leren en werken: naar een krachtige® leerweg - 9 september 2013 

Advies verzameldecreet leefmilieu en natuur 2013 - 16 september 2013 

Advies BOFAS en wijziging bodemsaneringsdecreet - 16 september 2013 

Advies aanpassingen Bodemdecreet - 16 september 2013 

Advies associatieovereenkomst EU - Midden-Amerika - 16 september 2013 

Advies besluit REG ODV en renovatiepremie  - 16 september 2013 

Advies harmonisering procedures voorkooprechten - 16 september 2013 

Advies aanpassing energieprestatieregelgeving - 30 september 2013 

Oktober 2013 

Advies advies- en participatieraad handicap - 3 oktober 2013 

Advies hervorming VREG - 7 oktober 2013 

Advies Vlaams Taaldecreet - 14 oktober 2013 

Advies masterplan hervorming secundair onderwijs  - 14 oktober 2013 

Advies onderwijsdecreet XXIV - 28 oktober 2013 

Advies consultatienota investeringsplannen netbeheerders - 23 oktober 2013 

Advies SA vergunningscoördinerend faciliterend comité energieprojecten  

- 28 oktober 2013 

November 2013 

Advies steuninstrumentarium open innovatie - 12 november 2013  

Advies organisatiebesluit DIW - 18 november 2013 

Advies meerjarenprogramma slagkrachtige overheid - 25 november 2013 

December 2013  

Advies samenwerkingsakkoord EDRL - 2 december 2013 

Advies avenant samenwerkingsakkoord meerwaardeneconomie  

- 2 december 2013 

Advies Commissie Sociale Economie - 9 december 2013 

http://www.serv.be/node/8578
http://www.serv.be/node/8630
http://www.serv.be/node/8708
http://www.serv.be/node/8631
http://www.serv.be/node/8634
http://www.serv.be/node/8633
http://www.serv.be/node/8679
http://www.serv.be/node/8645
http://www.serv.be/node/8636
http://www.serv.be/node/8643
http://www.serv.be/node/8638
http://www.serv.be/node/8702
http://www.serv.be/node/8739
http://www.serv.be/node/8531
http://www.serv.be/node/8742
http://www.serv.be/node/8790
http://www.serv.be/node/8773
http://www.serv.be/node/8845
http://www.serv.be/node/8756
http://www.serv.be/node/8965
http://www.serv.be/node/8877
http://www.serv.be/node/8880
http://www.serv.be/node/8876
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Advies wijziging oppervlaktedelfstoffendecreet - 9 december 2013  

Advies saneringscontracten - 9 december 2013 

Advies handhaving omgevingsvergunning - 9 december 2013 

Advies hervorming strategische adviesraden - 16 december 2013 

Advies wijzigingsdecreet wetenschaps- en innovatiebeleid - 23 december 2013 

VESOC- en SERV-akkoorden 

SERV akkoord zesde staatshervorming - addendum economische migratie   

- 23 januari 2013 

 

Aanbevelingen 

Aanbeveling voltijds engagement - 7 november 2013 

Rapporten 

Subdoelstellingen groene stroom 2013-2020: Context en implicaties van het VEA-

voorstel en alternatieven - 21 mei 2013 

Publicatie 

SERV-jaarverslag 2012 - 25 maart 2013 

 Stichting Innovatie & Arbeid 8.2.

Dossiers en nota’s 

Januari 2013 

Technische nota Werkbaar werk kortgeschoolde arbeiders  

Focus werkbaar werk - Kortgeschoolde arbeidsters 

Februari 2013 

Technische nota belastende arbeidsomstandigheden zelfstandigen 

Focus werkbaar werk - Fysieke arbeidsbelasting en werkbaar werk 

Technische nota Fysiek belastende arbeidsomstandigheden bij werknemers  

Maart 2013 

Informatiedossier Werkstresspreventie in de praktijk  

 

http://www.serv.be/node/8814
http://www.serv.be/node/8842
http://www.serv.be/node/8813
http://www.serv.be/node/8749
http://www.serv.be/node/8904
http://www.serv.be/node/8232
http://www.serv.be/node/8949
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Raad_20130521_subdoelen_groenestroom_RAP.pdf
http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_Raad_20130521_subdoelen_groenestroom_RAP.pdf
http://www.serv.be/serv/publicatie/jaarverslag-2012
http://www.serv.be/node/8163
http://www.serv.be/node/8172
http://www.serv.be/node/8267
http://www.serv.be/node/8265
http://www.serv.be/node/8269
http://www.serv.be/node/8383
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Mei 2013 

Technische nota Werkbaar werk - leidinggevende  

Focus op innovatie en arbeid - Werkbaar werk voor leidinggevende  

Juni 2013 

Informatiedossier Steuninstrumentarium voor open innovatie in bedrijven in Vlaanderen 

met bijlage 

September 2013 

Vlaamse werkbaarheidsmonitor werknemers 2013  

Focus Werkbaar werk is een gezonde voedingsbodem voor langer werken  

Oktober 2013 

Vlaamse werkbaarheidsmonitor zelfstandige ondernemers 2007-2010-2013  

Focus Werkbaar werk in de lift bij zelfstandige ondernemers in Vlaanderen  

December 2013 

Methodologische nota. Vlaamse Werkbaarheidsmonitor  

 Commissie Diversiteit 8.3.

Adviezen 

Advies interfederalisering CGKR - 16 september 2013 

Advies wijzigingsdecreet mep- en gelijkekansendecreet - 16 september 2013 

Advies gelijkekansen- en diversiteitplan 2014 Vlaamse overheid - 12 november 2013 

Advies tien jaar Commissie Diversiteit - tien beleidsprioriteiten - 28 november 2013 

Advies toegankelijk Vlaanderen - 5 december 2013 

  

http://www.serv.be/node/8508
http://www.serv.be/node/8510
http://www.serv.be/node/8549
http://www.serv.be/node/8549
http://www.serv.be/node/8701
http://www.serv.be/node/8735
http://www.serv.be/node/8858
http://www.serv.be/node/8872
http://www.serv.be/node/8891
http://www.serv.be/node/8637
http://www.serv.be/node/8649
http://www.serv.be/node/8847
http://www.serv.be/node/8883
http://www.serv.be/node/8896
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Deel 3 
Organisatie van de SERV 
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Hoofdstuk 1 
Wetgeving 

SERV-decreet  

Het nieuwe SERV-decreet dateert van 7 mei 2004 zoals gewijzigd op 19 december 

2008. Het is in werking getreden op 1 januari 2009 ingevolge het besluit van de Vlaam-

se Regering van 23 januari 2009.  

Competentieteam  

 18 januari 2002 Decreet betreffende de eindtermen, de ontwikkelingsdoelen 

en de specifieke eindtermen in het voltijds gewoon en buitengewoon secun-

dair onderwijs (Belgisch Staatsblad 08.02.2002) 

 7 mei 2004 Decreet inzake de Sociaal-Economische raad van Vlaanderen 

(Belgisch Staatsblad 25.08.2004)  

 30 april 2004 Decreet betreffende het verwerven van een titel van beroeps-

bekwaamheid (Belgisch Staatsblad 26.11.2004)  

 23 september 2005 Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het 

decreet van 30 april 2004 betreffende het verwerven van een titel van be-

roepsbekwaamheid (Belgisch Staatsblad 30.11.2005)  

Stichting Innovatie & Arbeid  

Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 

23 januari 2009 . Dit decreet bevat onder meer de regelgeving voor de Stichting Inno-

vatie & Arbeid. Een officieuze coördinatie van het SERV-decreet van 7 mei 2004 zoals 

gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 is hieronder opgenomen voor zover 

het betrekking heeft op de Stichting Innovatie & Arbeid.  

 

“Afdeling 2. - Bijzondere opdrachten van de Raad  

Onderafdeling 1. - Stichting Innovatie & Arbeid  

ART. 15. § 1. In de schoot van de Raad is er een stichting, genaamd "Stichting Innovatie & Ar-

beid".  

§ 2. De in de eerste paragraaf bedoelde stichting heeft tot taak om zich te ontwikkelen tot een 

kenniscentrum op het gebied van organisatorische en technologische veranderingen in relatie 

tot arbeid in Vlaanderen. De in het eerste lid bedoelde taak omvat in elk geval : a) het bijeen-

brengen van informatie en documentatie; b) het uitvoeren of initiëren van maatschappelijk on-

derzoek; c) het verspreiden van de behaalde onderzoeksresultaten; d) het mede onderbouwen 

van het overleg binnen en de standpuntbepaling van de Raad; e) het valoriseren van de onder-

zoeksresultaten naar de geledingen van de Raad, bedoeld in artikel 5, § 1; f) op verzoek van de 

Raad, het formuleren van aanbevelingen aan de Raad, de Vlaamse Regering en/of het Vlaams 

Parlement.“ 
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Commissie Uitzendactiviteiten  

 Decreet van 10 december 2010 betreffende de private arbeidsbemiddeling  

(Belgisch Staatsblad 29.12.2010)  

 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van 

hedecreet betreffende de private arbeidsbemiddeling (Belgisch Staatsblad 

29.12.2010)  

Sectorcommissies  

De sectorcommissies zijn bij de SERV ondergebracht via het decreet inzake de Soci-

aal-Economische Raad van Vlaanderen van 7 mei 2004 (gewijzigd door het decreet 

van 19 december 2008). Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht 

ingevolge het besluit van 23 januari 2009.  

Hieronder vindt u de artikels die relevant zijn voor de sectorcommissies.  

 

“Afdeling 3 Bijzondere overleginstanties, opgericht bij de Raad Onderafdeling 1 Secto-

rale commissies  

ART.16. § 1. Op aanbeveling, op verzoek of als gevolg van een standpunt van de Raad kan de 

Vlaamse Regering voor iedere bedrijfstak of samenhangend geheel van bedrijfstakken die, res-

pectievelijk dat zij omschrijft, bij de Raad sectorale commissies oprichten.  

§ 2. Iedere sectorale commissie is samengesteld uit een gelijk aantal stemgerechtigde leden die 

de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties van de betrokken bedrijfstak, of het 

betrokken samenhangend geheel van bedrijfstakken, die, respectievelijk dat de Vlaamse rege-

ring omschrijft, vertegenwoordigen. Zij worden door de Vlaamse Regering benoemd op dubbele 

lijsten, voorgedragen door de Raad.  

Leden van een sectorale commissie en hun plaatsvervangers worden door de Vlaamse Rege-

ring ontslagen op verzoek van de Raad. Leden van een sectorale commissie en hun plaatsver-

van-gers kunnen ook te allen tijde vrijwillig ontslag nemen.  

Iedere sectorale commissie kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.  

De Vlaamse Regering bepaalt voor iedere sectorale commissie het aantal leden zonder dat dit 

aantal twintig leden mag overschrijden.  

Het mandaat van de leden duurt vier jaar. Het kan worden hernieuwd. De leden blijven in func-

tie totdat hun opvolgers zijn aangesteld. Het lid dat voortijdig ophoudt zijn mandaat uit te oefe-

nen, wordt vervangen door zijn plaatsvervanger totdat in de vervanging van het effectieve lid is 

voorzien met naleving van hetgeen is bepaald in het eerste lid van deze paragraaf.  

§ 3. Overeenkomstig de in paragraaf 2, eerste lid, bepaalde procedure wordt voor ieder lid een 

plaatsvervangend lid benoemd.  

§ 4. Iedere sectorale commissie stelt zijn reglement van orde op. Dit reglement van orde is on-

derworpen aan de goedkeuring van de Raad en van de Vlaamse Regering.  

§ 5. De sectorale commissies hebben een algemene bevoegdheid tot het formuleren van aan-

bevelingen en standpunten inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 39 en/of de artikelen 

127, 128 en 129 van de Grondwet die een sociaal-economische dimensie hebben en tot de 
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materies van de bedrijfstak, of het samenhangend geheel van bedrijfstakken, die, respectievelijk 

dat de Vlaamse Regering omschrijft, behoren.  

De sectorale commissies kunnen op eigen initiatief, of op verzoek, aanbevelingen richten tot, 

respectievelijk standpunten meedelen aan, het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, het lid 

van de Vlaamse Regering dat ter zake bevoegd is en de Raad.  

§ 6. De sectorale commissies kunnen voor het onderzoek van bijzondere vraagstukken een 

beroep doen op deskundigen.  

§7. Bij de Raad is er een coördinerend bestuur voor de sectorale commissies, dat samenge-

steld is uit de voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur van de Raad en de voorzitters en 

ondervoorzitters van de sectorale commissies.  

Het coördinerend bestuur is belast met :  

1° het ordenen en op elkaar afstemmen van werkmethodes tussen de sectorale commissies 

onderling en met de Raad;  

2° het uitwisselen van inlichtingen tussen de sectorale commissies onderling en met de Raad;  

3° het bespreken van kwesties van gemeenschappelijk belang.“ 

Commissie Diversiteit  

De Commissie Diversiteit kreeg een duidelijke wettelijke grondslag met het artikel 19 

van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaande-

ren.  

Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 

23 januari 2009. Dit decreet bevat onder meer de regelgeving inzake de Commissie 

Diversiteit. De werking van de Commissie Diversiteit staat in Onderafdeling 4 Commis-

sie Diversiteit, ART. 19. en bijhorend uitvoeringsbesluit van 4 juni 2010 Besluit van de 

Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 19 van het decreet van 7 mei 2004 inzake 

de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.  

“7 mei 2004 - Decreet inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen  

Onderafdeling 4 Commissie Diversiteit  

ART. 19. § 1. Bij de Raad fungeert een commissie, genaamd "Commissie Diversiteit", die ijvert 

voor de evenredige vertegenwoordiging in het sociaal-economische leven van die groepen van 

de be-volking die thans niet op een evenredige wijze vertegenwoordigd zijn in het sociaal-

economische leven.  

De Vlaamse Regering bepaalt, na advies van de Raad, de nadere omschrijving van de in het 

eerste lid bedoelde groepen.  

§ 2. De Commissie Diversiteit is samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van de 

volgende drie groepen:  

1° de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand en de landbouw;  

2° de representatieve organisaties van de werknemers;  

3° de representatieve organisaties van de groepen, vermeld in §1, tweede lid.  
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Voor elk van de leden van de Commissie Diversiteit wordt door de organisatie die hen heeft 

voorgedragen, tevens een plaatsvervanger voorgedragen.  

De leden en plaatsvervangende leden van de representatieve organisaties van de werkgevers, 

de middenstand en de landbouw, en van de representatieve organisaties van de werknemers 

worden aangewezen door de Raad. De Vlaamse Regering wijst de representatieve organisaties 

aan van de groepen, vermeld in §1, tweede lid.  

De Commissie Diversiteit verkiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.  

Voorzitter en ondervoorzitter kunnen nooit tot dezelfde groep van leden die de werkgevers-, 

middenstands- en landbouworganisaties, respectievelijk de werknemersorganisaties vertegen-

woordigen, behoren.  

Het mandaat van de leden duurt vier jaar. Het kan worden hernieuwd. De leden blijven in func-

tie tot hun opvolgers zijn aangesteld. Het lid dat voortijdig ophoudt zijn mandaat uit te oefenen 

wordt vervangen door zijn plaatsvervanger totdat in de definitieve vervanging van het effectieve 

lid is voorzien.  

§ 3. De Commissie Diversiteit betrekt de in § 1 bedoelde groepen bij de werking overeenkom-

stig de modaliteiten vastgesteld in het reglement van orde.  

§ 4. De Commissie Diversiteit stelt een reglement van orde op. Dat reglement van orde is on-

derworpen aan de goedkeuring van de Vlaamse Regering.  

§ 5. Onverminderd artikel 13 kan de Raad de Commissie Diversiteit verzoeken om informatie in 

te zamelen, studies te verrichten en aanbevelingen te formuleren inzake de aangelegenheden 

bedoeld in artikel 39 en/of de artikelen 127, 128 en 129 van de Grondwet, die een sociaal-

economische dimensie hebben en die inzonderheid het thema van de diversiteit of de evenredi-

ge participatie van minderheidsgroepen of minder bedeelde groepen betreffen.  

De Commissie Diversiteit kan op eigen initiatief studies en aanbevelingen uitbrengen. De wijze 

waarop de commissie tot haar studies en aanbevelingen komt, wordt bepaald in het reglement 

van orde.“ 

“4 juni 2010 - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 19 van het 

decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen  

De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische 

Raad van Vlaanderen, artikel 19, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2008; Gelet op het 

advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 24 april 2009; Gelet op 

het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juni 2009; Gelet op advies 46.901/1 

van de Raad van State, gegeven op 16 juni 2009 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 

1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State; Op voorstel van de minister-president 

van de Vlaamse Regering;  

Na beraadslaging, Besluit : ART 1. Onder de groepen van de bevolking die thans niet op een 

evenredige wijze vertegenwoordigd zijn in het sociaal-economisch leven, vermeld in artikel 19, § 

1, eerste lid, van het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaan-

deren, wordt verstaan de kansengroepen, vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, 1° en 2°, van het 

besluit van de Vlaamse Regering van 30 januari 2004 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 

2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt wat betreft de beroepskeuzevoor-

lichting, beroepsopleiding, loopbaanbegeleiding en arbeidsbemiddeling.  



 

103 

ART 2. De volgende organisaties worden aangewezen als representatieve organisaties van de 

kansengroepen, vermeld in artikel 1:  

1° de VZW Forum van Etnisch-Culturele Minderheden, met zetel in Vooruitgangstraat 323/4, 

1030 Brussel;  

2° het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid, p/a VZW GRIP, Koningsstraat 136, 1000 Brus-

sel.  

ART. 3. De minister-president van de Vlaamse Regering, bevoegd voor het algemeen rege-

ringsbeleid, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 4 juni 2010. De minister-

president van de Vlaamse Regering, K. PEETERS” 
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Hoofdstuk 2  
Opdracht en werking 

De SERV is hét orgaan waar het sociaal-economische overleg plaatsvindt tussen de 

Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. Daarnaast functioneert de SERV 

als strategische adviesraad (SAR) voor materies die nauw verband houden met dit 

sociaal-economisch overleg. 

1. Opdracht 

 Advies 1.1.

De SERV is de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Werk en Sociale Eco-

nomie, voor Economie (binnen het beleidsdomein Economie, Wetenschappen en Inno-

vatie) en voor Energie (binnen het beleidsveld Leefmilieu, Natuur en Energie; het gaat 

om een gedeelde bevoegdheid met de Minaraad). Ten slotte is de raad ook strategi-

sche adviesraad voor het beleidsdomein Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.  

Deze specifieke bevoegdheden als SAR beletten niet dat de SERV ook op andere so-

ciaal-economisch relevante domeinen actief blijft, zoals milieu, onderwijs of omge-

vingsbeleid. De Vlaamse Regering moet over alle ontwerpdecreten met een sociaal-

economische dimensie aan de SERV advies vragen. De raad bepaalt, op voorstel van 

het dagelijks bestuur, of een adviesvraag betrekking heeft op zijn aandachtspunten. Dit 

zijn onderwerpen met een duidelijk sociaal-economische inslag. Indien dit niet het ge-

val is, deelt de SERV aan de adviesvrager onmiddellijk en gemotiveerd mee dat hij 

over deze adviesvraag geen opmerkingen formuleert. Ook brengt de SERV elk jaar 

verplicht advies uit over het Vlaamse begrotingsbeleid. Daarnaast formuleert de raad 

adviezen op eigen initiatief en standpunten over sociaal-economische thema's, maakt 

studies en verzorgt publicaties.  

 Overleg 1.2.

Naast deze adviesopdracht vervult de SERV een overlegfunctie. Aan de ene kant 

houdt dit de voorbereiding in van het drieledige overleg met de Vlaamse Regering bin-

nen het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (VESOC). De SERV verzorgt hier-

voor het secretariaat. Aan de andere kant omvat dit het overleg tussen de Vlaamse 

sociale partners onderling.  

 Extra opdrachten 1.3.

In het SERV-decreet werden extra opdrachten verankerd (bv. onderzoek door Stichting 

Innovatie & Arbeid en Competentieteam). Het decreet verduidelijkt ook de rol van se-

cretariaat die de SERV opneemt voor de autonome commissies. 
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2. Werking 

In de raad zetelen tien vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de  
Vlaamse werkgevers, middenstand en landbouw (Voka, UNIZO, Boerenbond en Ver-
so) en tien vertegenwoordigers van de representatieve Vlaamse werknemersorganisa-
ties (ACV, ABVV en ACLVB). Deze representatieve samenstelling geeft de SERV een 
stevige maatschappelijke verankering.  
De raad is het hoogste orgaan binnen de SERV. In zijn adviezen streeft de raad naar 
consensus.  

De Vlaamse Regering benoemt de leden op voordracht van de sociale partners. Hun 

mandaat duurt vier jaar en is verlengbaar.  

Het dagelijks bestuur van de 

SERV bestaat uit telkens één 

vertegenwoordiger van de 

vier grootste Vlaamse sociale 

partners: ABVV, ACV, 

UNIZO en Voka. De admini-

strateur-generaal en adjunct-

administrateur-generaal van 

de SERV zetelen met raad-

gevende stem. Het voorzit-

terschap wisselt jaarlijks. Elk 

jaar levert een andere part-

ner, volgens een beurtrol, 

respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter aan het dagelijks bestuur. De voorzitter en 

ondervoorzitter komen nooit tegelijk uit de werkgevers- of de werknemersgroep.  

In 2013 was Ann Vermorgen (ACV) voorzitter, Jo Libeer (Voka) was ondervoorzitter. 

De dagelijkse leiding over het secretariaat is in handen van de administrateur-generaal 

en zijn adjunct. 

3. Commissies 

De SERV kan op deskundigen een beroep doen en permanente of tijdelijke commis-

sies oprichten. De SERV-organisaties kiezen de leden. Ook kan de raad beslissen an-

dere deskundigen aan de werkzaamheden van de commissies te laten deelnemen. 
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Hoofdstuk 3 
Samenstelling 

Samenstelling SERV 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Ondervoorzitter 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Leden 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 
De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 
Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris Vlaamse Regionale ACLVB 
Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Clauwaert Alain, voorzitter algemene centrale ABVV 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Debaene Jean-Marie, directeur studiedienst Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Callens Piet, verbondssecretaris ACV Waas en Dender 

Cnop Walter, algemeen secretaris ACV-Metaal 

Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie 

Dielen Ilse, verbondssecretaris ACV-Antwerpen 

Repriels Koen, adviseur studiedienst ACV (ter vervanging van Roskams Jeroen) 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris Vlaamse Regionale ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 
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Boerenbond - BB 

De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 

Gotzen Rudi, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Deiteren Caroline, adviseur studiedienst UNIZO 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bosch Claire, secretaris-generaal FEVIA Vlaanderen 

De Pril Wilson, directeur-generaal AGORIA Vlaanderen 

Dillen Marc, secretaris-generaal Vlaamse Confederatie Bouw 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Teughels Sonja, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 

Aerts Bruno, directeur Verso 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Batselier George, ondervoorzitter ABVV-Metaal 

Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD 

Verbeek Pieter, adviseur Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Bortels Martien, secretaris ACV Limburg 

Decavel Luc, verbondssecretaris ACV 

Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV 

Persoone Marijke, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK 

Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst ACV 

Verwimp Katrien, algemeen sectorverantwoordelijke wegvervoer ACV Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, adviseur studiedienst ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond 

Vanoirbeek Luc, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO 

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 
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El Meziane Hakima, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Heylen Geert, directeur-generaal van Febelgra Vlaanderen 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Van den Bosch Marc, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Verschueren Paul, directeur FEDERGON 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 

Bode Agnes, algemeen directeur Familiehulp 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Samenstelling VESOC 

Voorzitter  

Peeters Kris, minister-president van de Vlaamse Regering 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Debaene Jean-Marie, hoofd studiedienst Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Callens Piet,  verbondssecretaris ACV Waas en Dender 

Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie 

Persoone Marijke,  adjunct-algemeen secretaris LBC-NVK 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Engelen Hugo, gewestsecretaris  Vlaamse Regionale ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 

Vanthemsche Piet, voorzitter Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 
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De Bruyckere Luc, voorzitter Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen  

De Pril Wilson, directeur-generaal AGORIA Vlaanderen 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen  

Vermeylen Eric, directeur studiedienst Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 

Aerts Bruno, directeur Verso 

Leden van de Vlaamse Regering - vaste delegatie 

Lieten Ingrid, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding  

Muyters Philippe, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Orde-

ning en Sport 

Peeters Kris, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van 

Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid 

De overige ministers van de Vlaamse Regering zullen aan de vergaderingen deelne-

men wanneer er punten op de dagorde staan die tot hun bevoegdheden behoren. 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

waarnemend: Ruebens Martin, secretaris-generaal Departement Diensten voor het 

Algemeen Regeringsbeleid 

Vanderpoorten Dirk, secretaris-generaal Departement voor Werk en Sociale Economie 

 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV
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Samenstelling Competentieteam 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Ondervoorzitter 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Leden 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 

Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris Vlaamse Regionale ACLVB 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Clauwaert Alain, voorzitter algemene centrale ABVV 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Debaene Jean-Marie, directeur studiedienst Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Callens Piet, verbondssecretaris ACV Waas en Dender 

Cnop Walter, algemeen secretaris ACV-Metaal 

Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie 

Dielen Ilse, verbondssecretaris ACV-Antwerpen 

Roskams Jeroen, adviseur studiedienst ACV 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris Vlaamse Regionale ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 

Gotzen Rudi, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Laureys Cindy, adviseur studiedienst UNIZO 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 
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Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bosch Claire, secretaris-generaal FEVIA Vlaanderen 

De Pril Wilson, directeur-generaal AGORIA Vlaanderen 

Dillen Marc, secretaris-generaal Vlaamse Confederatie Bouw 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Teughels Sonja, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 

Aerts Bruno, directeur Verso 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Batselier George, ondervoorzitter ABVV-Metaal 

Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD 

Verbeek Pieter, adviseur Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Bortels Martien, secretaris ACV Limburg 

Decavel Luc, verbondssecretaris ACV 

Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV 

Persoone Marijke, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK 

Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst ACV 

Verwimp Katrien, algemeen sectorverantwoordelijke wegvervoer ACV Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, adjunct-gewestsecretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond 

Vanoirbeek Luc, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO 

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

El Meziane Hakima, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Heylen Geert, directeur-generaal van Febelgra Vlaanderen 

Mariën Katleen, advieseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Van den Bosch Marc, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Verschueren Paul, directeur economische dienst FEDERGON 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 
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Bode Agnes, algemeen directeur Familiehulp 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV
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Samenstelling Stichting Innovatie & Arbeid 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Ondervoorzitter 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Leden 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

De Becker Sonja ondervoorzitter Boerenbond 

Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris Vlaamse Regionale ACLVB 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Clauwaert Alain, voorzitter algemene centrale ABVV 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Debaene Jean-Marie, directeur studiedienst Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Callens Piet, verbondssecretaris ACV Waas en Dender 

Cnop Walter, algemeen secretaris ACV-Metaal 

Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie 

Dielen Ilse, verbondssecretaris ACV-Antwerpen 

Roskams Jeroen, adviseur studiedienst ACV 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris Vlaamse Regionale ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 

Gotzen Rudi, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Laureys Cindy, adviseur studiedienst UNIZO 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 
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Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bosch Claire, secretaris-generaal FEVIA Vlaanderen 

De Pril Wilson, directeur-generaal AGORIA Vlaanderen 

Dillen Marc, secretaris-generaal Vlaamse Confederatie Bouw 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Teughels Sonja, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 

Aerts Bruno, directeur Verso 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Batselier George, ondervoorzitter ABVV-Metaal 

Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD 

Verbeek Pieter, adviseur Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Bortels Martien, secretaris ACV Limburg 

Decavel Luc, verbondssecretaris ACV 

Oeyen Elke, medewerker Vlaamse bewegingsploeg ACV 

Persoone Marijke, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK 

Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst ACV 

Verwimp Katrien, algemeen sectorverantwoordelijke wegvervoer ACV Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, adjunct-gewestsecretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond 

Vanoirbeek Luc, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO 

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen Voka 

El Meziane Hakima, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Heylen Geert, directeur-generaal van Febelgra Vlaanderen 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Van den Bosch Marc, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Verschueren Paul, directeur economische dienst FEDERGON 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 
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Bode Agnes, algemeen directeur Familiehulp 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV
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Samenstelling begeleidingscommissie Pendelfonds 

Voorzitter  

Klynen Eddy, coördinator  Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

Plaatsvervanger van de voorzitter 

De Mulder Kirsten, projectmedewerker Vlaamse Stichting Verkeerskunde 

Leden   

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 

De Vidts Freekje, adviseur UNIZO 
Sannen Goedele, senior adviseur Logistiek en Mobiliteit Voka - Vlaams Netwerk van 
Ondernemingen 
Van der Velden Marleen, stafmedewerker GIS en Tuinwerking 

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

Kwanten Suzanne, adviseur studiedienst ACLVB 
Neyens Bart, adviseur Vlaams ABVV 
Repriels Koen, adviseur studiedienst ACV 

Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering 

De Brabandere Bert, stafmedewerker minister Hilde Crevits 
Vincent Thomas, afgevaardigde van minister Geert Bourgeois 

Vertegenwoordiger van de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveiligheid van 
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

Goossens Wilfried 

Plaatsvervangende leden    

Vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties 

Kerkhofs Ward, senior stafmedewerker Belangenbehartiging Voka-Kamer van Koop-
handel Limburg 
Meulemans Bert, adviseur Gezins- en Welzijnsbeleid Boerenbond 
Vandorpe Gilles, adviseur UNIZO 

Vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties 

Diesbecq Nathalie, adviseur studiedienst ACV 
Van Hertbruggen Ellen, adviseur studiedienst ACLVB 
Verhoeven Greg, adviseur studiedienst Vlaams ABVV 

Plaatsvervangende vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering 

Van Cleynenbreugel Bart, afgevaardigde van minister Ingrid Lieten 
Vermoesen Koen, afgevaardigde van minister-president Kris Peeters
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Samenstelling Commissie Uitzendactiviteiten 

In de Commissie Uitzendactiviteiten zijn er twintig vertegenwoordigers (tien effectieven 

en tien plaatsvervangers) van de Vlaamse sociale partners: tien leden vertegenwoordi-

gen de werknemersorganisaties en tien de werkgeversorganisaties. 

De commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter. 

Verder zetelen in de commissie nog met raadgevende stem: een juridisch expert en 

vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse administraties (het Vlaams Subsidie-

agentschap voor Werk en Sociale Economie en het Departement Werk en Sociale 

Economie). 

Het secretariaat van de commissie wordt waargenomen door de SERV.  

Voorzitter  

Othmar Vanachter, prof. em., faculteit rechtsgeleerdheid KULeuven 

Leden   

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Van Hoof Anita, federaal secretaris BBTK 

Wirken Pascale, adviseur Algemene Centrale ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Van den Bergh Piet, juridisch adviseur studiedienst ACV 

Vandergucht Sandra, stafmedewerkster ACV METEA 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Truyens Gert, adjunct-gewestsecretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Cuyt Bjorn, adviseur UNIZO-studiedienst 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Cattelain Ann, adviseur juridische dienst FEDERGON 

Duvillier Gianni, adviseur kenniscentrum Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Teughels Sonja, adviseur kenniscentrum Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

 

Boerenbond - BB 

Vanoirbeek Luc, adviseur studiedienst Boerenbond 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 



 

118 

Jaenen Gaby, secretaris algemene Centrale ABVV Limburg 

Magnus Ortwin, algemeen secretaris ABVV-Metaal 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Lambert Erika, nationaal verantwoordelijke uitzendarbeid LBC-NVK 

Leurs André, diensthoofd studiedienst ACV Bouw, Industrie & Energie 

Somers Francis, ACV Voeding en Diensten 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Schoukens Bart, consulent Agro/bedrijfshulp 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Cabooter Koen, adviseur UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

De Haeck Geertje, attaché Vlaamse Confederatie Bouw 

Leroy Veronique, adviseur Federgon 

Muyldermans Herwig, algemeen directeur Federgon 

Vertegenwoordigers van het Departement Werk en Sociale 

Economie  

Haesendonckx Marc 

Van der Borght Veerle 

Vertegenwoordigers van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk 

en Sociale Economie  

Dendooven An 

Hex Frank 

 

Deskundigen  

Plets Isabel, advocate Lydian Lawyers 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Van Vlem Dirk, opdrachthouder SERV 

Beerens Annick, medewerker Commissie Uitzendactiviteiten 

Maes Anja, medewerker Commissie Uitzendactiviteiten
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Samenstelling sectorcommissie Hout en Bouw 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Cannaert Annick, medewerkster Algemene Centrale ABVV 

De Deyn Erwin, nationaal secretaris BBTK 

Desmet  Rik, federaal secretaris Algemene Centrale ABVV 

Jaenen Gaby, secretaris Algemene Centrale ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV-Bouw en Industrie 

Heireman Frieda, medewerker studiedienst ACV-Bouw en Industrie 

Meersman Sofie, vakbondssecretaris ACV-Bouw en Industrie  

Van Reeth Rik, secretaris LBC-NVK 

Vanthourenhout Stefaan, nationaal verantwoordelijke ACV-Bouw en Industrie 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Desmedt Sven, bestendig secretaris zone Vlaams-Brabant ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

De Roock Chris, economisch adviseur Febelhout Vlaanderen 

Masschelein Hilde,secretaris-generaal Bouwunie 

Wouters Christel, nv Wocon 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bekker Ria, directeur Fedustria 

Biesmans Jean, afgevaardigd bestuurder VHB nv 

Dillen Marc, secretaris-generaal Vlaamse Confederatie Bouw 

Herthogs Frike, Vlaamse Confederatie Bouw 

Kerckhofs Goele, attaché Vlaamse Confederatie Bouw 

Meuleman Jan, Decorteam nv 

Van Steertegem Guy, adjunct-directeur-generaal Fedustria Vlaanderen 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Borgers Dominique, opleidingsconsulente BBTK 

Soetaert Jan, adviseur Algemene Centrale ABVV 

Van der Helst Katrien, Algemene Centrale ABVV 

Verheye Erwin, propagandist Algemene Centrale ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 
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Borloo Deef, medewerker studiedienst ACV-Bouw en Industrie 

Crevits Enid, vormingsdienst ACV-Bouw en Industrie 

Daneels Piet, secretaris ACV-Bouw en Industrie 

Vandereeckt Marc, secretaris ACV-Bouw en Industrie regio Brussel-Halle-Vilvoorde 

Verhelst Ann, secretaris ACV-Bouw en Industrie 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Schamp Kristien, sectorconsulent ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Larik Anja, economisch adviseur UNIZO 
Ramaekers Geert, adviseur Bouwunie 

Van Hoeck Marc, Thyssen liften 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

De Goignies Gerrit, adviseur Vlaamse Confederatie Bouw 

De Haeck Greetje, Vlaamse Confederatie Bouw 

De Kimpe Frederiek, Vlaamse Confederatie Bouw 

Groeninck Sylvie, economisch adviseur Fedustria 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Teughels, Sonja, adviseur kenniscentrum Voka-Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Van Goethem Wim, sociaal adviseur Fedustria 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Dethée Michel, opdrachthouder SERV 

Samenstelling sectorcommissie Metaal- en Technologische 

industrie 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Batselier Georges, nationaal secretaris CMB 

De Witte Cindy, adviseur ABVV-metaal 

Jonckheere Karel, algemeen secretaris CMB-Antwerpen 

Polenus Carlos, vice-voorzitter BBTK 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

De Bie Inge, stafmedewerker studiedienst ACV-CSC METEA 

De Decker Eddy, Provinciaal secretaris ACV-CSC METEA 

De Wilde Marc, voorzitter ACV-CSC METEA 

Plessers Annemie,  secretaris LBC-NVK 

Van Woensel Tinne, stafmedewerker vormingsdienst ACV-CSC METEA 
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Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Roelandt Johan, nationaal verantwoordelijke metaal ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Locquet Willy, bestuurder Locquet nv 

Vanpeteghem Hilde, bestuurder Vanpeteghem A & G bvba 

Verdonck Kristien, secretaris VLAMEF - VEGRAB 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Daelemans Anneliese, adviseur kenniscentrum Voka-Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen. 

De Pril Wilson, directeur-generaal Agoria Vlaanderen 

Joris Anne-Marie, personeelsdirecteur-bestuurder Etap Yachting 

Schools Jozef, assistent algemene directie Van Hool nv 

Snaet Willy, algemeen secretaris - lid directiecomité Bekaert nv 

Van den Boer Jos, manager personeelsrelaties Ford Genk 

Van den Houte Jan, personeelsdirecteur Robert Bosch Productie 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Debrouwere John, provinciaal secretaris PMB West-Vlaanderen 

Jorissen Herwig, voorzitter CMB 

Merckx Kristien, secretaris BBTK-Antwerpen 

Moerman Albert, provinciaal secretaris PMB Oost-Vlaanderen 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Diesbecq Nathalie, stafmedewerker ACV-CSC METEA 

Nelissen Guido, stafmedewerker ACV-CSC METEA 

Sebreghts Wim, provinciaal secretaris Oost-Vlaanderen 

Van den Heede Eric, nationaal secretaris LBC-NVK 

Vranken Jean gewestelijk secretaris ACV-chemie 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Lefevre Martine, sectorieel verantwoordelijke financiële sector Vlaamse regionale 

ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Larik Anja, economisch adviseur UNIZO 

Leenders Luc, algemeen directeur Leenders nv 

Van Hecke Frank, bvba SVVH 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 
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Helskens André, personeelsdirecteur Samsonite Europe nv 

Hufkens Goedele, adviseur AGORIA Antwerpen-Limburg 

Simoens Bernard, directeur AGORIA Oost- en West-Vlaanderen 

Van De Vel An, manager scientific relations Umicore nv 

Vanhaverbeke Stephan, adviseur AGORIA Brabant 

Verheyen Cecile, personeelsmanager Volvo Europa Truck nv 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Knaepen Wim, attaché SERV 

Samenstelling sectorcommissie Textiel en Confectie 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Colpaert John, politiek secretaris ABVV-textiel, kleding & diamant 

Lancksweerdt Nicole, medewerker nationaal secretaris ABVV-textiel, kleding & diamant 

Verbanck Rita, gewestelijk secretaris ABVV-textiel, kleding & diamant 

Wittevrongel Donald, voorzitter ABVV-textiel, kleding & diamant 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Callaert Jan, nationaal secretaris ACV-CSC METEA 

De Geyter Maurice, hoofd studiedienst ACV-CSC METEA 

De Tremerie Rein, nationaal secretaris ACV-CSC METEA 

Schaut Dirk, secretaris LBC-NVK 

Uyttenhove Dirk, voorzitter ACV-CSC METEA 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Cassier Etienne, nationaal verantwoordelijke textiel ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Ardies Luc, nationaal secretaris Verbond  

Declerck Jan, afgevaardigd bestuurder Decotex nv 

Samyn Roos, algemeen directeur SAMYN bvba 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Blomme Marc, adviseur Febeltex Textielfederatie 

Groeninck Sylvie, economisch adviseur Febeltex 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Magnus Erik, directeur-generaal Creamoda  

Quix Jean-Francois, directeur-generaal Febeltex 

Santens Jean-Baptiste, gedelegeerd bestuurder Santens nv  

Staels Ann, afgevaardigd beheerder Staels R. & G. Confectie nv 
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Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Decroubele Yrida, ABVV-textiel, kleding & diamant Turnhout en Mechelen 

Meyfroot Dominique, secretaris ABVV-textiel, kleding & diamant 

Misplon Filip, medewerker nationale studiedienst ABVV-textiel, kleding & diamant 

Willems Hilde, ABVV-textiel, kleding & diamant 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

De Norre Vera, vormingsdienst ACV-CSC METEA 

Gheysens Christian, secretaris ACV-CSC METEA 

Vannieuwenhuyse Raf, provinciaal verantwoordelijke ACV-CSC METEA 

Weyns Luc, secretaris ACV-CSC METEA 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Baeckelandt Dirk, bestendig secretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

De Backker Luc, gedelegeerd bestuurder Kleding De Backker nv 

Delanghe Isolde, adviseur ondernemersverenigingen UNIZO 

Wellens Evar, NULL 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bekaert Michel, president and chief executive officer BEKAERT TEXTILES nv 

Jonnaert Karin, sociaal adviseur Febeltex 

Siau Bernard, gedelegeerd-bestuurder Alsico 

Staels Marc, algemeen-directeur Staels-Borco nv 

Van den Bosch Marc, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Van Gramberen Annemie, economisch adviseur Creamoda 

Vandewalle Griet, sociaal adviseur Febeltex Noord & Oost 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Samenstelling sectorcommissie Toerisme 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Clauwaert Alain, algemeen secretaris ABVV-Algemene Centrale 

Houbrechts Edith, medewerker voedingscentrale ABVV 

Quackelbeen Freddy, gewestelijk secretaris Voeding-Horeca-Tuinbouw ABVV 

Van Hoorick Paul, directeur Linx+ 
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Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Beeckmans Thomas, secretaris LBC-NVK 

Dendooven Jan, gewestelijk secretaris ACV-Openbare diensten 

Stalpaert Pia, nationaal secretaris ACV-Voeding & Diensten 

Vandendriessche Michel, algemeen secretaris vzw Vakantiegenoegens 

Witters Dorien, medewerker ACV-Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, adviseur studiedienst ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Vleeschouwers Bart, innovatieconsulent Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

De Bauw Luc, secretaris-generaal HO.RE.CA Vlaanderen 

Metsu Dirk, algemeen secretaris CKVB 

Nowak Nathalie, ondervoorzitter VLARA 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

De Boeck Veerle, algemeen secretaris ABTO 

Denaux Veerle, bestuurder FCM travel solutions 

Glorieux Luc, bestuurder-directeur FBAA (ere-voorzitter FTI) 

Jassogne Jan, afgevaardigd bestuurder CIB 

Van De Velde Geert, bedrijfsjurist Thomas Cook Belgium 

Van Eysendeyk Rudy, algemeen directeur Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde 

van Antwerpen 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Roeck Véronique, medewerker wegvervoer en logistiek ABVV-BTB-Antwerpen 

De Weghe Jan, federaal secretaris ABVV-BBTK 

Moreels Frank, federaal secretaris ABVV 

Van Heetvelde Werner, federaal secretaris 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

De Groot Jasmine, secretaris luchtvervoer ACV Openbare diensten  

Giets Yves, medewerker studiedienst ACV-Voeding & Diensten 

Van Bever Christiaan, gewestelijk secretaris ACV-Voeding & Diensten 

Vandervurst Jean-Paul, algemeen sectorverantwoordelijke ACV-Transcom Cultuur 

Verhaegen Magali, nationaal verantwoordelijke LBC -NVK 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Decoo Erik, nationaal verantwoordelijke ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 
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Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Moers Chantal, hoteluitbater 

Monsieur Philippe, voorzitter Nautiv 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Daelemans Anneliese, adviseur kenniscentrum Voka- Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen  

Langeraet Peter, regiocoördinator Toerisme Antwerpse Kempen 

Reijmers Peter, algemeen directeur Center Parcs België 

Teughels Sonja, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Van Roy Dirk, financieel directeur Plopsaland 

Van Sevenant Bart, directeur Kamer van Koophandel West-Vlaanderen 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen- VERSO 

Tandt Linda, voorzitter vzw Gezinsvakanties-Familiatours 

Vercammen Frederik, coördinator vorming en ontwikkeling Centrum voor Jeugdtoeris-

me 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Van Peer Ria, opdrachthouder SERV 

Samenstelling sectorcommissie Goederenvervoer 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Deyn Erwin, nationaal secretaris BBTK 

Moreels Frank, federaal secretaris BTB 

Neyens Bart, adviseur studiedienst ABVV 

Pattyn Lieve, secretaris wegvervoer 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Naveau Vic, nationaal verantwoordelijke LBC-NVK 

Roskams Jeroen, adviseur studiedienst ACV 

Verwimp Katrien, politiek secretaris ACV Transcom 

Vliebergh Ria, secretaris ACV Transcom  

Wouters Raf, algemene sectorverantwoordelijke Belangengroep Vervoer over de weg 

ACV-Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Quisthoudt Erik, bestendig secretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 
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Van Lancker Christiaan, afgevaardigde UNIZO, Bond van Eigenschippers vzw 

Vandorpe Gilles, economisch adviseur studiedienst UNIZO 

Verkinderen Lode, secretaris-generaal SAV 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

De Maegt Isabelle , hoofd externe relaties FEBETRA 

Liebaert Jean-Pierre, directeur-zaakvoerder Confederatie Bouw 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Otten Eric, trade director Ahlers Bridge nv 

Restiau Robert, directeur Vlaamse Havenvereniging  

Smeulders Annie, directeur-expediteur APK Logistics bvba 

Vienne Erna, manager Belgium P&O North Sea Ferries LTD 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Deroeck Veronique, medewerkster federaal secretariaat BTB 

Gestels Marjan, gewestelijk voorzitter BBTK 

Verheyden Wendy, stafmedewerker ACOD 

Victor Ivan, voorzitter BTB 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Chaffart Myriam, algemeen sectorverantwoordelijke - water ACV-Transcom 

De Bie Inge, stafmedewerker studiedienst ACV-metaal  

De Smedt Christine, secretaris ACV-Transcom 

François Jan, algemeen sectorverantwoordelijke mobiliteit ACV-Transcom 

Van Laethem Marc, voorzitter ACV-Transcom  

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, adviseur studiedienst ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Fonteyn Freiija, hoofd juridische dienst SAV 

Maes Rudy, voorzitter SAV 

Van Wauwe Erna,  gedelegeerd bestuurder transportbedrijf Roosens nv 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Claessens Evrard, hoogleraar Universiteit Antwerpen, faculteit TEW 

De Wilde Ranell, afgevaardigd-bestuurder CMBT-Investments CMB Transport 

Degraef Philippe, verantwoordelijke externe relaties FEBETRA 

Paelinck Honoré, afgevaardigd-bestuurder Port- en Transport Consulting nv 

Schram-De Cort Rita, personeelsverantwoordelijke Brabo cvba 

Van De Veire Bart, risk & quality manager Antwerp Combined Terminals nv 

Van De Vel An, manager scientific relations Umicore nv 
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Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Milo Nico, attaché SERV 

Samenstelling sectorcommissie Welzijn- en Gezondheidszorg 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Langenus André, nationaal secretaris ABVV 

Luyten Mil, federaal secretaris ACOD - Lokale en Regionale Besturen  

Merckx Kristien, secretaris ABVV-BBTK Antwerpen 

Van Heetvelde Werner, federaal secretaris ABVV-Algemene Centrale 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Dahmani Fatiha, vakbondssecretaris LBC-NVK 

Gryp Stijn, adviseur studiedienst ACV 

Leroy Marc, secretaris ACV-voeding en diensten 

Pieters Benigne, secretaris ACV Openbare Diensten 

Selleslach Marc, nationaal secretaris LBC-NVK 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hove Chantal, bestendig secretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Aerts Bruno, directeur Verso 

Bode Agnes, algemeen directeur Familiehulp 

Cuyt Frank, directeur VWV 

Jaminé Luc, coördinator Verbond sociale ondernemingen 

Mahieu Saskia, stafmedewerker ouderenzorg VVI 

Meulemans Bert, adviseur gezins- en welzijnsbeleid Boerenbond 

Rabau Paul, voorzitter Nationale Raad Kinesitherapie 

Stabel Kurt, beheerder Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg 

Theunis Klaartje, stafmedewerker VVI 

Van Esch Wim, directeur Pluralistisch Overleg Jeugdzorg 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Govers Dimitri, consulent social profit BBTK 

Puype Dominiek, adjunct-gewestelijk secretaris ABVV-Algemene Centrale 

Schillemans Leen, adviseur studiedienst Vlaams ABVV  

Stuer Luk, secretaris BBTK-Mechelen  

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 



 

128 

De Bruyne Michel, adviseur studiedienst ACW 

Dirix Frans, nationaal secretaris ACV-Voeding & Diensten 

Tommissen Jean-Paul, secretaris lokale besturen ACV Openbare Diensten 

Van De Wal Jacinta, secretaris LBC-NVK 

Van Mierlo Werner, secretaris LBC-NVK 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hees Gert, regionaal verantwoordelijke social profit 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Lievens Jos, directeur FDGG 

Moens Isabel, stafmedewerker VVI 

Pals Griet, stafmedewerkster Vlaams Welzijnsverbond 

Penne Katrien, adviseur studiedienst UNIZO 

Reynaert Jan, stafmedewerker VLAB 

Serneels Diane, stafmedewerker VVJG 

Sterckx Jos, coördinator pluralistisch platform gehandicaptenzorg 

Swinnen Monique, directeur KVLV 

Van der Stock Lieven, directeur SPIT vzw 

Van Roye Luc, directeur Nederlandstalige Kamer VOV-Vereniging voor Openbare Ver-

zorgingsinstellingen 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV 

Dethée Michel, opdrachthouder SERV 

Mathot Axel, attaché SERV
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Samenstelling Commissie Diversiteit 

De Commissie Diversiteit is paritair samengesteld. Naast de vertegenwoordigers van 

de representatieve organisaties uit de SERV zijn er toegevoegde leden, namelijk de 

vertegenwoordigers van de representatieve organisaties van de kansengroepen. In de 

Commissie Diversiteit is één commissie actief die zich zowel over de doelgroep perso-

nen van allochtone afkomst buigt als over de doelgroep personen met een arbeidshan-

dicap. 

Dagelijks bestuur  

Voorzitter 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Leden 

Chakkar Mohammed, afgevaardigd voor het Minderhedenforum 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Pieters Didier, afgevaardigd voor het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Clauwaert Alain, voorzitter Algemene Centrale ABVV  

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Debaene Jean-Marie, directeur studiedienst Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Callens Piet, verbondssecretaris ACV Waas en Dender 

Cnop Walter, algemeen secretaris ACV-metaal 

Daerden Justin, nationaal verantwoordelijke ACV Bouw en Industrie 

Dielen Ilse, verbondssecretaris Antwerpen 

Roskams Jeroen, adviseur studiedienst ACV 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Engelen Hugo, Vlaams gewestsecretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

De Becker Sonja, ondervoorzitter Boerenbond 

Gotzen Rudi, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 
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Deiteren Caroline, adviseur studiedienst UNIZO 

Van Eetvelt Karel, gedelegeerd bestuurder UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bosch Claire, secretaris-generaal FEVIA Vlaanderen 

De Pril Wilson, directeur-generaal Agoria Vlaanderen 

Dillen Marc, secretaris-generaal Vlaamse Confederatie Bouw 

Libeer Jo, gedelegeerd bestuurder Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Teughels Sonja, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Vereniging voor Social Profit Ondernemingen - Verso 

Aerts Bruno, directeur Verso 

Vertegenwoordigers van de representatieve kansengroepen 

Benmammar Siham, beleidsmedewerker Forum van Etnisch-Culturele Minderheden 

Chakkar Mohamed, coördinator Federatie Marokkaanse Verenigingen 

Charkaoui Naïma, coördinator Forum van Etnisch-Culturele Minderheden 

Debbaut Peter, stafmedewerker Vlaamse Federatie Gehandicapten 

Lemmens Liesbeth, Vlaams Patiëntenplatform vzw 

Marzo Fernando, voorzitter werkgroep tewerkstelling Forum van Etnisch-Culturele 

Minderheden 

Messiaen Maarten, beleidsmedewerker Forum van Etnisch-Culturele Minderheden 

Pieters Didier, medewerker Werkbank vzw Jong-Katholieke Vereniging Gehandicapten 

Van Impe Anja, Fevlado-Passage vzw 

Wouters Jos, stafmedewerker Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid 

Plaatsvervangende leden  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

De Batselier Georges, nationaal secretaris CMB 

Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD 

Verbeek Pieter, adviseur studiedienst 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Decavel Luc, verbondssecretaris ACV Zuid-West-Vlaanderen 

Jonckheere Fernand, verbondssecretaris ACV Oostende-Westhoek 

Oeyen Elke, ACV-Beweginsploeg 

Persoone Marijke, adjunct algemeen secretaris LBC-NVK 

Van der Hallen Peter, adviseur studiedienst ACV 

Verwimp Katrien, algemeen sectorverantwoordelijke wegvervoer ACV Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, studiedienst Vlaamse regionale ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 
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Penninckx Iris, adviseur studiedienst Boerenbond 

Vanoirbeek Luc, adviseur studiedienst Boerenbond 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Bortier Johan, directeur studiedienst UNIZO 

Vanden Abeele Piet, adviseur studiedienst UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Daelemans Anneliese, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

De Brabanter Jan, secretaris-generaal van Febelgra Vlaanderen 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Van den Bosch Marc, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Onderne-

mingen 

Verschueren Paul, directeur economische dienst FEDERGON 

Vereniging voor Social Profit ondernemingen - Verso 

Bode Agnes, algemeen directeur Familiehulp 

Vertegenwoordigers van de representatieve kansengroepen 

Can Ridvan, Federatie van zelforganisaties in Vlaanderen 

Craeymeersch Mieke, Similis vzw 

Draelants Lode, stafmedewerker Internationaal comité vzw 

Frederickx Jan, Katholieke vereniging gehandicapten 

Gillisen Karin, AIF vzw 

Goudsmit Ivy, Federatie Marokkaanse Democratische organisaties 

Pypops Ulrike, Belgische Vereniging Strijd tegen mucoviscidose vzw 

Rutjes Bernadette, Nationale Vereniging voor hulp aan verstandelijk gehandicapten 

Santoyo Esther, beleidsmedewerker Forum van Etnisch-Culturele Minderheden 

Tytgat Katrien, Vlaams gebruikersoverleg voor personen met een handicap 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal SERV
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Hoofdstuk 4 

Medewerkers 

Medewerkers SERV  

Secretariaat-generaal  

Kerremans Pieter, administrateur-generaal  

Deman Esther, adjunct-administrateur-generaal  

Taelemans Ingrid, directiesecretariaat  

Vermeire Kathleen, directiesecretariaat  

Studiedienst  

arbeidsmarktbeleid en sociaal beleid  

Hedebouw Liselotte 

Hellings Sandra 

Valcke Mieke  

Vanderweyden Katrijn 

economie en economisch omgevingsbeleid/sociale bescherming 

Bogaert Kristel 

Dethée Michel 

Knaepen Wim 

begroting en financiering  

Eysackers Erwin 

Mathot Axel 

regulering en marktordening (met onder andere energie, milieu, omgevingsbe-

leid) 

Al Marchohi Mohamed 

Bollen Annemie 

Lamote Annick 

Van Humbeeck Peter 

internationale werking  

Taelemans Ingrid 

Van Peer Ria 
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Personeels- en financiële dienst  

Reyniers Anne 

Janssens Martine 

Mattelaer Isabelle  

Mouton Bart 

Informaticadienst  

Joris Guibert 

Bongaerts Leo 

Verzele Tom 

Communicatiedienst  

Muys Leen 

Havet Katleen 

Muylle Martine 

Pieraert Erik 

Informatiemonitoring, bibliotheek en archief 

Huyghe Claudine 

Van den Bergh Marc 

Administratie  

Beerens Annick 

Pynaert Dorina 

Van Belle Rita 

Van den Heuvel Lieve 

Van der Cammen Suzanne 

Van der Wildt Huguette 

Logistiek  

Baeyens Patrick 

De Cockere Chantal 

Faelens Barbara 

Lefèvre Pascal 
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Medewerkers Competentieteam  

Administrateur-generaal  

Kerremans Pieter 

Adjunct-administrateur-generaal 

Deman Esther 

Afdelingshoofd 

Vanaerschot Leen 

Medewerkers 

De Keersmaecker Veerle 

Lefebvre Wim 

Olbrechts Ann 

Roose Anne 

Verachtert Leen 

Vande Velde Saskia  

Willems David 

 

Medewerkers Stichting Innovatie & Arbeid  

Administrateur-generaal  

Kerremans Pieter 

Adjunct-administrateur-generaal  

Deman Esther 

Directeur  

Berckmans Paul 

Stafleden  

Coenen Jos 

Janssens Frank 

Penne Katrien 

Verbruggen Patrick 
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Onderzoekers  

Baisier Leen 

Bamps Hade 

Bourdeaud'hui Ria 

Delagrange Hendrik 

Hedebouw Liselotte 

Roelandt Patrick 

Vanderhaeghe Stephan  

Verdonck Gert 

Vormingsdeskundige  

Lauwers Brigitte 

Medewerkers Pendelfonds 

De ondersteuning van de begeleidingscommissie wordt tijdelijk waargenomen door het 

MORA-secretariaat. 

Medewerkers Sectorcommissies  

Sectorcommissie Metaal- en Technologische Industrie  

Knaepen Wim 

Sectorcommissie Textiel en Confectie  

Milo Nico 

Sectorcommissie Goederenvervoer  

Milo Nico 

Sectorcommissie Welzijns- en Gezondheidszorg  

Dethée Michel 

Mathot Axel 

Sectorcommissie Hout en Bouw  

Dethée  Michel 

Sectorcommissie Toerisme  

Van Peer Ria 
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Medewerkers Commissie Diversiteit 

Administrateur-generaal  

Kerremans Pieter 

Adjunct-administrateur-generaal  

Deman Esther 

Studiedienst  

Hedebouw Liselotte 

Vanderweyden Katrijn 
 

 
 
 



 

137 

Deel 4 
Vlaamse Havencommissie 
(VHC) 
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Hoofdstuk 1 Onderwerpen 

De belangrijkste punten die in 2013 door het dagelijks bestuur en de plenaire Vlaamse 

Havencommissie werden behandeld zijn de volgende: 

 De mandaten van de effectieve en plaatsvervangende leden van de Vlaamse 

Havencommissie, die voor vier jaar geldig zijn, vervielen op 31 maart 2013. Het 

uitvoeringsbesluit van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hil-

de Crevits, met de benoemingen van de leden voor de komende vier jaar, ver-

scheen in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2013.  

 Het dagelijks bestuur en de plenaire vergadering van de Vlaamse Havencom-

missie van 27 februari 2013 vonden, op uitnodiging van het Gemeentelijk Ha-

venbedrijf, plaats in Antwerpen. Na de vergaderingen gaf dhr. Eddy Bruyninckx 

een presentatie over de haven van Antwerpen. Daarna volgde, onder leiding 

van havenschepen Marc Van Peel, een bezoek aan het paviljoen van de haven 

van Antwerpen bij het MAS en een lunch en havenrondvaart. 

 Op 20 november 2012 heeft de Vlaamse Havencommissie van de afdeling Ma-

ritieme Toegang van het departement Mobiliteit en Openbare Werken van de 

Vlaamse Gemeenschap namens de Vlaamse Regering een adviesvraag gekre-

gen over de verdieping van de kaaimuren van het Vijfde Havendok en het Indu-

striedok in de haven van Antwerpen. Ter voorbereiding van het advies werd het 

project op de plenaire vergadering van 11 december 2012 toegelicht. De werk-

groep Projectevaluatie heeft in functie van dit advies in 2013 twee keer verga-

derd. Het ontwerpadvies is na de tweede vergadering schriftelijk voorgelegd 

aan de werkgroep en er zijn hierop geen opmerkingen meer ontvangen. Op 27 

februari 2013 werd het ontwerpadvies door de plenaire Vlaamse Havencom-

missie en het dagelijks bestuur goedgekeurd.  

 Overeenkomstig het Havendecreet zijn de havenbedrijven gemachtigd om naar 

eigen keuze een rechtsvorm aan te nemen binnen het bestaande wettelijke in-

strumentarium. De havenbedrijven van Antwerpen, Gent en Oostende hebben 

de rechtsvorm van een autonoom gemeentelijk havenbedrijf, het Havenbedrijf 

van Zeebrugge heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (de NV 

Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, op 24 april 2013 omgevormd 

tot NV Maatschappij van de Brugse Zeehaven). In 2013 wenste het Havenbe-

drijf Gent de vorm van een naamloze vennootschap (van publiek recht) aan te 

nemen. Om deze omvorming decretaal te regelen werd een voorontwerp van 

decreet ‘Omvorming Havenbedrijf Gent tot een NV van publiek recht’ gemaakt. 

Over dit voorontwerp van decreet heeft minister Hilde Crevits op 11 maart 2013 

een adviesvraag gesteld aan de SERV. Op 9 april 2013 keurde het dagelijks 

bestuur de ontwerptekst van het advies over het voorontwerp van decreet hou-

dende de omvorming van het Havenbedrijf Gent tot een naamloze vennoot-

schap van publiek recht goed. 

 Dhr. Pieter Kerremans, administrateur-generaal van de SERV gaf op het dage-

lijks bestuur van 17 juni 2013 een toelichting over de mogelijke hervorming van 

de MORA, de Vlaamse Havencommissie en de Vlaamse Luchthavencommis-

sie.  
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 Op 22 september 2013 werd voor de derde keer een Vlaamse Havendag geor-

ganiseerd. De werkgroep Maatschappelijk Draagvlak van de Vlaamse Haven-

commissie werkte mee aan de organisatie. Tijdens de plenaire vergadering van  

10 juli 2013 gaf dhr. Alain D’Hooghe, communicatieadviseur van de Vlaamse 

overheid (departement MOW), een toelichting over de communicatiecampagne 

van de overheid rond de derde Vlaamse Havendag. 

 Op 23 mei 2013 publiceerde de Europese Commissie een mededeling en een 

verordening met betrekking tot de markt van havendiensten en de financiële 

transparantie van de havens. De werkgroep Europees Havenbeleid volgde de-

ze materie op en heeft over de verordening een aanbeveling voorbereid. Deze 

is gebaseerd op een eerste lezing van de ontwerpverordening en bevat vooral 

opmerkingen en vragen. Tijdens de plenaire vergadering van 10 juli 2013 keur-

de de Vlaamse Havencommissie de aanbeveling over de Europese verordening 

‘Toegang tot de markt van havendiensten en financiële transparantie van ha-

vens’ unaniem goed. De ontwerptekst van de aanbeveling werd eerder bespro-

ken op het dagelijks bestuur van 17 juni 2013. 

 Op de plenaire vergadering van 10 juli 2013 gaf de voorzitter meer uitleg over 

het advies VBS-Nautisch diensthoofd. Op 29 mei 2013 kreeg de Vlaamse Ha-

vencommissie, via de SERV, een adviesvraag over het wijzigingsbesluit van de 

Vlaamse Regering over de kwalificatie en aansprakelijkheid van personeelsle-

den belast met scheepvaartbegeleiding buiten het havengebied. Dit wijzigings-

besluit werd besproken in het dagelijks bestuur van 17 juni 2013 op basis waar-

van een ontwerpadvies werd gemaakt. Het advies werd goedgekeurd door het 

dagelijks bestuur. 

 Op uitnodiging van het havenbestuur van Gent vond de plenaire vergadering 

van de Vlaamse Havencommissie van 7 november 2013 plaats in het Bezoe-

kerscentrum Haven Gent. Tijdens de lunch en havenrondvaart werd een pre-

sentatie en nadere uitleg gegeven over de Gentse haven en de nieuwe sluis 

van Terneuzen. 

 Tijdens de plenaire vergadering van 7 november 2013 gaf mevr. Joke Lievens 

een toelichting over de stand van zaken van Flanders Port Area, het initiatief 

van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits, om de 

samenwerking tussen de havens te stimuleren. Om de samenwerking te bevor-

deren werkte Flanders Port Area dertig actiepunten uit. Tijdens de uiteenzetting 

lag de nadruk op die acties die voor de havensector van belang zijn. 

Alle genoemde adviezen, aanbevelingen en publicaties kunnen geraadpleegd worden 

op de website van de Vlaamse Havencommissie. Zie ook de publicaties hieronder. 

Contact en documenten 

Jean-Pierre Merckx, tel. 02 209 01 29, jpmerckx@serv.be  

Dirk Neyts, tel. 02 209 01 28, dneyts@serv.be  

Publicaties 

Adviezen en aanbevelingen Vlaamse Havencommissie 

Advies Investeringsproject vijfde havendok Antwerpen - 27 februari 2013 
Advies omvorming Havenbedrijf Gent tot nv - 9 april 2013 

http://www.vlaamsehavencommissie.be/
mailto:jpmerckx@serv.be
mailto:dneyts@serv.be
http://www.vlaamsehavencommissie.be/node/8355
http://www.vlaamsehavencommissie.be/node/8486
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Advies VBS Nautisch diensthoofd - 29 juni 2013 
Aanbeveling EU Ports Policy - 10 juli 2013 
 

Publicaties 

De Vlaamse havens - Feiten, statistieken en indicatoren 2012  
 

http://www.vlaamsehavencommissie.be/node/9025
http://www.vlaamsehavencommissie.be/node/8591
http://www.vlaamsehavencommissie.be/node/8836
http://www.vlaamsehavencommissie.be/node/8836
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Hoofdstuk 2 Organisatie 

1. Wetgeving 

Oprichting en werking Vlaamse Havencommissie 

15 november 1989 Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting en samenstelling 

van een Vlaamse Havencommissie (Belgisch Staatsblad: 17.02.1990)  

12 januari 2001 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bevoegdheid, de sa-

menstelling en de werking van de Vlaamse Havencommissie (Belgisch Staatsblad : 

15.03.2001)  

Havendecreet (1999) 

2 maart 1999 Havendecreet: decreet houdende het beleid en het beheer van de zee-

havens (Belgisch Staatsblad: 08.04.1999)  

SERV-decreet  

Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 

23 januari 2009. Dit decreet bevat onder meer de regelgeving inzake de Vlaamse Ha-

vencommissie. Een officieuze gecoördineerde tekst van het SERV-decreet van 7 mei 

2004 zoals gewijzigd door het decreet van 19 december 2008 is hieronder opgenomen 

voor zover het betrekking heeft op de Vlaamse Havencommissie.  

ONDERAFDELING 2 VLAAMSE HAVENCOMMISSIE  

ART. 17. § 1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de 

voorbereiding van het havenbeleid, hierna te noemen de Vlaamse Havencommissie.  

§ 2. De Vlaamse Havencommissie is onderworpen aan het bepaalde in artikel 24 en artikel 30,  

§ 3, van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens. 

2. Opdracht en werking 

 Taakomschrijving 2.1.

De havens van Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende zijn zeer belangrijk voor de 

Vlaamse en Belgische welvaart. Ze hebben een belangrijke rechtstreekse en onrecht-

streekse impact op de economie: vervoer, overslag en opslag, logistiek, distributie, 

handel, diensten, industrie, enzovoort. De havens stellen tienduizenden personen te-

werk en zorgen voor een toegevoegde waarde van meerdere miljarden euro per jaar. 

Daarom hecht Vlaanderen een groot belang aan haar havens en aan een gedegen 

havenbeleid. 
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Omdat de havens zo belangrijk zijn heeft de Vlaamse Regering in 1989 de Vlaamse 

Havencommissie (VHC) opgericht, met als opdracht het leveren van een bijdrage tot 

de voorbereiding van het havenbeleid. De Vlaamse Havencommissie heeft een dubbe-

le opdracht: enerzijds een advies- en aanbevelingsopdracht en anderzijds een informa-

tie- en studieopdracht. 

 Advies- en aanbevelingsopdracht 2.2.

De Vlaamse Havencommissie adviseert de Vlaamse Re-

gering over het Vlaamse havenbeleid. De VHC formuleert 

adviezen en aanbevelingen en voert studies uit, hetzij op 

eigen initiatief, hetzij op verzoek van de Vlaamse Regering 

of het Vlaams Parlement. De algemene adviezen en aan-

bevelingen hebben betrekking op het uitwerken van alge-

mene beleidsobjectieven voor de infrastructuur en exploi-

tatie van de havens. De VHC kan algemene voorstellen 

doen over de concurrentievoorwaarden tussen havens 

(financiering, subsidiëring, samenwerkingsverbanden) en 

over de bevordering van samenwerking tussen de havens 

en het beleid. Daarnaast kan de VHC ook aanbevelingen 

formuleren over hinterlandverbindingen en interregionaal en internationaal overleg over 

zeehavenbeleid. 

De VHC adviseert over projecten die in de havens worden gerealiseerd en waarvoor 

de Vlaamse overheid subsidies verleent of (mede-)investeerder is. De minister is uit-

drukkelijk gebonden om aan de VHC advies te vragen over de projecten met een totale 

investeringskost van ten minste tien miljoen euro. Belangrijke voorbeelden van derge-

lijke investeringsprojecten zijn de Flanders Container Terminal (Zeebrugge), het Verre-

broekdok (Antwerpen), het Kluizendok (Gent), de renovatie van de haven van Oosten-

de, de Containerkade Noord en de Containerkade West (Antwerpen). Recent werden 

adviezen geformuleerd over de tweede sluis in de Waaslandhaven (Antwerpen), de 

renovatie van de kaaimuur van de CHZ-terminal (Zeebrugge), de tweede LNG-steiger 

te Zeebrugge, de derde fase van het Verrebroekdok in Antwerpen en de verlenging 

van de noordelijke kaaimuur in het Albert II-dok in Zeebrugge. 

De VHC heeft de laatste jaren ook een hele reeks adviezen en aanbevelingen gemaakt 

over meer algemene beleidsmatige onderwerpen, zoals Europese aangelegenheden 

(Havenrichtlijn, Europees havenbeleid), strategische plannen, het Ruimtelijk Structuur-

plan Vlaanderen, havenbestuurlijke bevoegdheden, financiering van havens, Mobili-

teitsplan Vlaanderen, enzovoort. 

 Informatie- en studieopdracht 2.3.

Het VHC-secretariaat vervult autonoom de algemene informatieopdracht van de VHC. 

Dit omvat onder meer de jaarlijkse publicatie van een ‘De Vlaamse havens. Feiten, 

statistieken en indicatoren 20XX’, die men kan downloaden van op de website. Dit rap-

port brengt uitgebreid verslag uit over het afgelopen jaar op het vlak van investeringen, 

nieuwe scheepvaartlijnen en ontwikkelingen in de industrie in de vier Vlaamse havens. 
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Het bevat statistische gegevens over overheidsuitgaven ten behoeve van de havens, 

havenarbeid, het sociaal-economische belang van de Vlaamse havens (werkgelegen-

heid, toegevoegde waarde), het maritieme verkeer (lossingen en ladingen, passagiers, 

oorsprong/bestemming) enzovoort. 

Binnen haar informatie- en studieopdracht kan de Vlaamse Havencommissie ook op-

drachten geven aan externen, bijvoorbeeld studiebureaus, om één of meerdere aspec-

ten van een havenrelevant probleem te onderzoeken. 

Het secretariaat volgt de Europese dossiers op en heeft daarover driemaal, in 2004, 

2005 en 2009, een boekje gepubliceerd met als titel ‘Wegwijzer in Europese haven- en 

vervoerdossiers’. Voor een hele reeks Europese dossiers wordt hierin bondig maar 

duidelijk uitgelegd waar het over gaat en wat de actuele stand van zaken is van het 

dossier. De derde editie werd gemaakt in samenwerking met de collega's van de Nati-

onale Havenraad Nederland. In samenwerking met ESPO (European Sea Ports Orga-

nization) werd de uitgave in 2012 andermaal grondig geactualiseerd en vertaald in het 

Engels. In 2013 werd de tekst actueel gehouden. 

Op de website (www.vlaamsehavencommissie.be) vind je ook verschillende informa-

tieve onderdelen (statistiek, Europese Unie, Havendecreet, haven- en scheepvaartjar-

gon, steekkaarten Vlaamse havens). Je kan je ook gratis inschrijven op de VHC-

nieuwsbrief, waarin nieuwe adviezen en aanbevelingen worden gemeld en waarmee 

vier keer per jaar de kwartaalcijfers voor de maritieme trafiek van de Vlaamse havens 

worden aangekondigd. 

 Werking 2.4.

De verschillende werkgroepen bereiden de adviezen en aanbevelingen die aan de ple-

naire vergadering van de Vlaamse Havencommissie ter goedkeuring worden voorge-

legd, grondig voor. De adviezen en aanbevelingen worden eventueel nog bijgestuurd 

door het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur van de Vlaamse Havencommissie is verantwoordelijk voor de 

algemene werking en formuleert de opdrachten aan de werkgroepen en het secretari-

aat. Op basis van de voorstellen van het secretariaat en de werkgroepen bereidt het 

dagelijks bestuur de ontwerpaanbevelingen en/of ontwerpadviezen voor de plenaire 

Vlaamse Havencommissie voor. 

De werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van het grootste deel van 

de adviezen en aanbevelingen. Ze zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de 

werknemers, werkgevers, havenbesturen en de transportmodi. De leden van de werk-

groepen zijn technici, gespecialiseerd in de behandelde materie. Het secretariaat kan 

ook deskundigen van de administratie MOW (Mobiliteit en Openbare Werken), afdeling 

Haven- en Waterbeleid uitnodigen, indien nodig. 

Uiteindelijk worden de adviezen en de aanbevelingen ter goedkeuring voorgelegd aan 

de plenaire Vlaamse Havencommissie. Hierbij wordt steeds gestreefd naar consensus. 

Indien nodig schaaft de plenaire vergadering de adviezen of aanbevelingen nog bij. 

http://www.vlaamsehavencommissie.be/
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 Werkjaar 2013 2.5.

In 2013 vergaderden de werkgroepen van de Vlaamse Havencommissie acht maal. De 

werkgroep Europees havenbeleid kwam vier keer bijeen. In de werkgroep Flanders 

Port Area Statistiek werd twee maal overleg gepleegd en de werkgroepen Projecteva-

luatie en Maatschappelijk draagvlak vergaderden telkens één keer. 

Het dagelijks bestuur vergaderde in 2013 drie keer en de plenaire Vlaamse Haven-

commissie eveneens drie maal. 

3. Medewerkers VHC 

Voorzitter 

Rome Francis 

Secretaris 

Merckx Jean-Pierre 

Studiedienst 

Neyts Dirk 

 

4. Samenstelling VHC 

De Vlaamse Havencommissie bestaat uit vier groepen leden: acht vertegenwoordigers 
van de Vlaamse werkgeversorganisaties, acht vertegenwoordigers van de Vlaamse 
werknemersorganisaties, één vertegenwoordiger van respectievelijk de binnenscheep-
vaart, het wegtransport en het spoorvervoer, elf vertegenwoordigers van de Vlaamse 
havens (Antwerpen heeft vijf vertegenwoordigers; Zeebrugge, Oostende en Gent heb-
ben telkens twee vertegenwoordigers). In het dagelijks bestuur zetelen een vertegen-
woordiger van elke haven en van de vier grote Vlaamse sociale partners. De voorzitter 
is een onafhankelijke deskundige. 

Voorzitter 

Rome Francis, professor ITMMA 

Dagelijks bestuur 

Leden 

Coens Joachim, voorzitter MBZ 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

De Meyer Rudi, directeur Vlaamse Havenvereniging 

Gerard Paul, gedelegeerd bestuurder - Haven van Oostende AG 

Peeters Christophe, schepen van de Haven van de stad Gent 

Van De Voorde Eddy, gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen 
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Van Peel Marc, schepen van de Haven van de stad Antwerpen 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Leden 

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Copers Caroline, algemeen secretaris Vlaams ABVV 

Loridan Marc, secretaris vakgroep Haven 

Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Claes Michel, algemeen sectorverantwoordelijke - water ACV Transcom 

Van Den Eynde Jan, interprofessioneel regionale vakbondsverantwoordelijke ACV 

Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Verschingel Lode, secretaris LBC-NVK 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Quisthoudt Erik, bestendig secretaris ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Larik Anja, economisch adviseur Bouwunie 

Van De Voorde Eddy, gewoon hoogleraar, Universiteit Antwerpen 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Degryse Patrick, directeur Business Development Group De Cloedt   

De Meyer Rudi, directeur Vlaamse Havenvereniging 

Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka – Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Roels Roger, afgevaardigd bestuurder Europe DP World 

Van Severen Peter, directeur VeGHO 

Vienne Erna, voorzitter APZI 

Vertegenwoordigers van de havenbesturen 

Havenbestuur van Antwerpen 

Bernaers Greet, directeur infrastructuur 

Bruyninckx Eddy, afgevaardigd bestuurder 

Janssens Patrick, burgemeester van de stad Antwerpen 

Van Hoecke Pascale, personeelsdirecteur Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen  

Van Peel Marc, schepen van de Haven van de stad Antwerpen 

Havenbestuur van Gent 

Bernard Katty, financieel en administratief directeur 

Peeters Christophe, voorzitter Havenbedrijf Gent AGH 

Havenbestuur van Oostende 

Gerard Paul, gedelegeerd bestuurder - AG haven van Oostende 

Vandecasteele Jean, burgemeester Oostende 

NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen - MBZ 

Coens Joachim, voorzitter MBZ 

Maertens Luc, directeur MBZ 
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Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van wegvervoer 

Fonteyn Freija, hoofd juridische dienst Transport en Logistiek Vlaanderen 

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van spoorvervoer 

Kerckaert Koen, manager Corporate Affairs and Development 

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van binnenscheepvaart 

Lambrechts Paul, marktprospector Promotie Binnenvaart Vlaanderen 

Plaatsvervangende leden 

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Neyens Bart, adviseur studiedienst Vlaams ABVV 

Stessens Karel, voorzitter ACOD 

Verbeeck Monique, medewerker BTB 

Algemeen Christelijk Vakverbond van België - ACV 

Buysse Marc, secretaris ACV 

David Wim, verbondssecretaris ACV Brugge-Oostende-Westhoek 

de Smedt Christine, secretaris haven - ACV Transcom 

Soens Marc, nationaal vrijgestelde Water bij ACV Transcom 

Algemene Centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, studiedienst ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

De Vidts Freekje, adviseur UNIZO 

Willekens Kristof, adviseur UNIZO 

Vlaams Netwerk van Ondernemingen - Voka 

Bollen Hilde, coördinator Promotie Binnenvaart Vlaanderen 

Depauw Guy, secretaris-generaal APZI-vzw 

Maldague Vincent, bestuurder Herfurth Logistics 

Matthijs Daniël, gedelegeerd bestuurder Euro-silo 

Rondelez Henk, directeur C.E.W.O vzw 

Van Meenen F. Maria, gedelegeerd bestuurder Dissaco 

Vertegenwoordigers van de havenbesturen 

Havenbestuur van Antwerpen 

De Block Christiaan, chief operational officer Autonoom Gemeentelijke Havenbedrijf 

Antwerpen 

De Jongh Annelies, consulent business development 

Doggen Stijn, adviseur van de voorzitter van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen 

Tuerlinkx Kurt, verantwoordelijke strategische communicatie Autonoom Gemeentelijk 

Havenbedrijf Antwerpen 

Vanhoenacker Tessy, nautisch consulent Autonoom Gemeentelijk Havenbedrijf Ant-

werpen 
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Havenbestuur van Gent 

Mortier Peter, adjunct-directeur-generaal  Havenbedrijf van Gent (AGH) 

Schalck Daan, directeur-generaal Havenbedrijf van Gent (AGH) 

Havenbestuur van Oostende 

Allaert Jan, commercieel directeur AG Haven Oostende 

Pannecoucke Eddy, bestuurder AG Haven Oostende 

NV Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen - MBZ 

Goetinck Rik, algemeen directeur beleid en organisatie MBZ 

Orlans Chantal, bedrijfjuriste MBZ 

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van wegvervoer 

Verkinderen Lode, secretaris-generaal Transport en Logistiek Vlaanderen 

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van spoorvervoer 

Dewulf Dirk, afdelingschef B-Mobility 

Vertegenwoordigers van instellingen op het vlak van binnenscheepvaart 

Sterkens Véronique, 

Wonen de vergadering bij met raadgevende stem 

Kerremans Pieter, administrateur-generaal SERV 

Merckx Jean-Pierre, secretaris Vlaamse Havencommissie 
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Deel 5 
Vlaamse Luchthavencommissie 
(VLC) 
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Hoofdstuk 1 Opdracht en werking  

1. Opdracht  

De Vlaamse Luchthavencommissie (VLC) is het platform voor structureel overleg en 

advies over het Vlaamse luchtvaart- en luchthavenbeleid. De VLC draagt bij tot de 

voorbereiding van het luchthavenbeleid in Vlaanderen vanuit een sociaal-economische 

invalshoek, die rekening houdt met de draagkracht van de omliggende regio en de 

principes van geïntegreerde benadering.  

2. Werking 

De VLC bestaat uit 26 stemgerechtigde leden en 11 leden met raadgevende stem. De 

stemgerechtigde leden vertegenwoordigen: de Vlaamse werkgevers- en werknemers-

organisaties, the Brussels Airport Company, de Vlaamse regionale luchthavens en de 

milieuverenigingen, voorgedragen via de MINA-raad. 

De leden met raadgevende stem vertegenwoordigen De Lijn, de Vlaamse overheid, de 

NMBS, Belgocontrol en het Directoraat-generaal Luchtvaart, daarnaast  kan het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest ook een vertegenwoordiger afvaardigen.  

De Vlaamse Regering benoemt de voorzitter en de effectieve leden van de commissie.  

3. Werkjaar 2013 

De Vlaamse Luchthavencommissie kwam in 2013 6 keer samen in een plenaire verga-

dering en dit op: 

 10 januari 2013 

 28 februari 2013 

 11 april 2013 

 13 juni 2013 

 4 juli 2013 

 12 september 2013 

Daarnaast had er tweemaal een werkgroep Benchmarking Regionale Luchthavens 

(BRL) plaats op 15 april 2013 en 27 juni 2013. De werkgroep bracht mondeling verslag 

uit van zijn werkzaamheden op de plenaire vergadering van 12 september 2013. 
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Hoofdstuk 2 Rapport en aanbevelingen 

Aanbeveling rechtszeker en stabiel kader 

De voorbije jaren is het regelgevend kader voor de luchthaven van Zaventem aller-

minst stabiel geweest en dit vooral wegens een gebrek aan effectief geïntegreerd be-

leid. Elke industrie die investeringen wil aantrekken, als basis voor het behoud en de 

groei van tewerkstelling en toegevoegde waarde, heeft nood aan een rechtszeker en 

stabiel kader. 

Het ontbreken van een geïntegreerde vliegwet en een samenwerkingsakkoord ligt me-

de aan de basis van de huidige juridische instabiele situatie. 

Daarom deed de Vlaamse Luchthavencommissie op 10 januari 2013 volgende aanbe-

velingen aan de Vlaamse Regering :  

1. Stem het milieubeleid van de gewesten op elkaar af in het kader van een samen-

werkingsakkoord, zodat de leefbaarheid van omwonenden en luchthaven gegaran-

deerd kan worden.  

2. Streef er naar, samen met de gebruikers van de luchthaven, dat het huidig regelge-

vend kader niet wordt geïnterpreteerd naar theoretische maar wel naar actuele ge-

luidsemissie.  

3. Ontwikkel een gelijk speelveld. Een nieuw geluidsplan moet verbonden zijn aan de 

verankering van de vliegroutes.  

Advies concessieovereenkomsten 

Op 4 juli 2013 werd de Vlaamse Luchthavencommissie om advies gevraagd over de 

ontwerpconcessieovereenkomsten die zullen afgesloten worden met de luchthavenex-

ploitatiemaatschappij voor de luchthavens van Oostende-Brugge en Antwerpen. Met 

deze concessieovereenkomsten voert de Vlaamse overheid deels het decreet betref-

fende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kort-

rijk-Wevelgem van 10 juli 2008 (Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2008) uit. Hieraan 

werd met het decreet van 8 mei 2009 de luchthaven van Antwerpen toegevoegd. De 

VLC vraagt dat de Vlaamse Regering op korte termijn duidelijkheid geeft over de op-

lossingsrichting en het tijdspad voor de luchthaven van Kortrijk-Wevelgem, voor het 

uitvoeren van het volledige decreet.  

Als adviesorgaan voor het Vlaamse luchthavenbeleid heeft de VLC in het recente ver-

leden aangedrongen op het ondersteunen van de strategische en economische rol van 

de regionale luchthavens. Hoewel de standpunten tussen de leden in dit dossier vaak 

en sterk uiteenlopen werd in dit advies een consensus bereikt over bepaalde elemen-

ten van de concessieovereenkomst die een bijdrage kunnen betekenen voor de ver-

sterking van het economisch belang van de regionale luchthavens.  

De VLC verwacht dat de concessieovereenkomsten een positieve bijdrage leveren aan 

de toegevoegde waarde en de tewerkstelling (direct en indirect). Daarnaast vraagt de 

VLC de garantie dat de nieuwe structuur een verbetering is voor de overheid door een 

toename van de rendabiliteit.  
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De VLC wil dat de luchtvaartexploitatiemaatschappijen (LEM’s) zich ten volle zullen 

inschakelen bij de realisatie van de strategische visie over de luchthavens door deze 

op te nemen in het businessplan. De VLC vraagt dat, na toewijzing van de concessies, 

de betrokken ondernemingen zichzelf en hun businessplan komen voorstellen op een 

zitting van de Vlaamse Luchthavencommissie. Om de ontwikkeling van de luchthavens 

beleidsmatig te kunnen opvolgen is het aanbieden en publiceren van relevante data 

zeer belangrijk.  

Personeel, personeelsoverdracht en sociaal overleg zijn niet opgenomen in de conces-

sieovereenkomsten, omdat ze, volgens het LOM-LEM-decreet, deel moeten uitmaken 

van afzonderlijke overeenkomsten. De VLC hecht belang aan een goed functionerend 

sociaal overleg en vraagt hiervoor garanties op te nemen in de concessieovereenkom-

sten.  

Over de EU-regelgeving omtrent grondafhandelingsdiensten, zoals omschreven in 

Richtlijn 96/67/EG, wenst de VLC duidelijkheid over wie op de regionale luchthavens 

de (juridische) eindverantwoordelijkheid draagt.  

De Europese Commissie heeft een wijziging aangekondigd van de regelgeving omtrent 

de subsidies voor luchthavens en luchtvaartmaatschappijen. De Vlaamse Luchthaven-

commissie verwacht dat de voorliggende concessieovereenkomsten de vigerende EU-

regelgeving over staatssteun volgen en dat de Vlaamse overheid zich voorbereidt op 

deze nieuwe regelgeving en de concessie- en subsidieovereenkomsten daar te gepas-

te tijde aan aanpast.  

De herstructurering van de luchthavens houdt ook in dat er een overdracht zal moeten 

gebeuren van lopende concessieovereenkomsten op de luchthavens. Om ongerust-

heid te vermijden vraagt de VLC om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaf-

fen.  

De VLC vraagt eveneens duidelijkheid over Belgocontrol, de bevoegdheden van de 

luchthaveninspectie en de regeling over de erfdienstbaarheden. De VLC benadrukt dat 

de Vlaamse regionale luchthavens zich blijvend moeten openstellen voor de opleiding 

van piloten en het uitvoeren van oefenvluchten.  

Aangezien 25 jaar een lange looptijd en de huidige economische situatie ongunstig is, 

vraagt de VLC om evaluatie- en herzieningsmogelijkheden in te bouwen in de conces-

sieovereenkomst. De VLC pleit ook voor het opnemen van sanctiemogelijkheden in de 

concessieovereenkomst indien elementen ervan niet worden nageleefd door de LEM. 

De VLC verwacht ook dat er een procedure wordt ontwikkeld en opgenomen in de 

concessieovereenkomst die de klachten van derden op een transparante en objectieve 

wijze behandelt. 

Contact 

Frank van Thillo, tel. 02 209 01 20, fvthillo@serv.be 

Publicaties 

Aanbeveling rechtszeker en stabiel kader - 10 januari 2013 

Advies concessieovereenkomsten - 9 juli 2013 

mailto:fvthillo@serv.be
http://www.vlaamseluchthavencommissie.be/node/8310
http://www.vlaamseluchthavencommissie.be/node/8581
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Hoofdstuk 3 Organisatie van de VLC 

1. Wetgeving 

Oprichting en werking VLC 

De commissie kreeg een duidelijke wettelijke grondslag met het artikel 18 van het de-

creet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.  

Sinds 1 januari 2009 is het nieuwe SERV-decreet van kracht ingevolge het besluit van 

23 januari 2009. Dit decreet bevat onder meer de regelgeving inzake de Vlaamse 

Luchthavencommissie. De werking van de Vlaamse Luchthavencommissie staat in 

Onderafdeling 3 Vlaamse Luchthavencommissie, ART. 18.  

ONDERAFDELING 3 VLAAMSE LUCHTHAVENCOMMISSIE  
ART. 18.  

§1. Bij de Raad is een commissie opgericht die de Vlaamse Regering adviseert bij de 

voorbereiding van het luchthavenbeleid, hierna te noemen de Vlaamse Luchthaven-

commissie.  

§ 2. De Vlaamse Luchthavencommissie hanteert een geïntegreerde benadering van 

het luchtvaart- en luchthavenbeleid, waarbij sociaal-economische, ruimtelijke, mobili-

teits- en milieu-effecten tegelijkertijd worden afgewogen.  

§ 3. De Vlaamse Luchthavencommissie kan op eigen initiatief of op vraag van de 

Vlaamse Regering studies en aanbevelingen richten aan de Vlaamse Regering.  

§ 4. De Vlaamse Regering bepaalt nadere regels met betrekking de bevoegdheid, de 

samenstelling en de werking van de Vlaamse Luchthavencommissie. 

2. Medewerkers VLC 

Voorzitter 

Luc Van der Veken (nam afscheid op 6 november 2013) 

Secretariaat 

De ondersteuning van de Vlaamse Luchthavencommissie wordt tijdelijk waargenomen 

door het MORA-secretariaat. 

3. Samenstelling 

Voorzitter 

Van der Veken Luc 
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Dagelijks bestuur 

Marchand Steven, provinciaal secretaris ABVV Vlaams Brabant 
Mariën Katleen, adviseur kenniscentrum Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 
Stroobants Jos, director aviation development - Brussels Airport Company 
Van de Voorde Eddy, prof faculteit TEW UA 
Van Eeckhoutte Stefaan, directeur WIV 
Vanspauwen Gino, algemeen directeur Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 
Verbist Wim, luchthavencommandant Luchthaven Antwerpen  
Vermorgen Ann, nationaal secretaris ACV 

Effectieve leden met stemrecht  

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Langenus Sandra, secretaris BTB  

Marchand Steven, provinciaal secretaris ABVV Vlaams Brabant 

Neyens Bart, adviseur studiedienst Vlaams ABVV 

Algemeen Christelijk Vakverbond - ACV 

Buekenhout Paul, secretaris LBC-NVK 

Callaerts Kurt, secretaris ACV Transcom  

Repriels Koen, adviseur studiedienst ACV 

Tordeur Guy, verbondssecretaris ACV Brussel 

Algemene centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Vuchelen Thierry, bestendig secretaris ACLVB zone Halle-Vilvoorde 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Corbeels Els, provinciaal secretaris BB Vlaams Brabant 

Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

De Vidts Freekje, adviseur UNIZO 

Van Espen Nancy, regiosecretaris UNIZO Vlaams Brabant en Brussel 

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Beirens Frank, vice-president Aeropolitical and International Affaires Brussels Airlines 

Boury Bart, general counsel Flying Group  

Meijer Annette, senior global public policy manager Deutsche Post DHL 

Peeters Eric, equity partner Cushman & Wakefield 

Vertegenwoordigers van de luchthavenuitbaters 

Feist Arnaud, chief executive officer Brussels Airport Company 

Lattrez Cathy, commercieel manager Internationale Luchthaven Oostende 

Laveyne Luc, consultant Brussels Airport Company 

Stroobants Jos, director aviation development Brussels Airport Company 

Vandendriessche Marleen, head of legal department Brussels Airport Company 

Van Eeckhoutte Stefaan, directeur WIV 
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Velders Sophie, adjunct luchthavencommandant Luchthaven Antwerpen 

Verbist Wim, luchthavencommandant Luchthaven Antwerpen 

Vertegenwoordigers van de milieuverenigingen 

Nys Annelore, beleidsmedewerker mobiliteit, economie en jeugd Natuurpunt 

Van Zeebroeck Bruno, beleidsmedewerker transport en mobiliteit Bond Beter Leefmili-

eu 

Effectieve leden met raadgevende stem 

De Bruyn Raf, afdelingshoofd kennis- en informatiebeheer Toerisme Vlaanderen 
De Vestel Peggy, manager regio's Belgocontrol 
Durinckx Frank, directeur-generaal FOD Mobiliteit en Vervoer 
Haesendonckx Marc, Dep. Werk en Sociale Economie 
Kerckaert Koen, dienstchef NMBS Holding 
Mertens Geert, adjunct van de directeur Dep. RO, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed-
Ruimtelijke Planning 
Remue Liesbeth, adjunct van de directeur Agentschap Ondernemen, Dienst Vestiging 
en Ruimtelijke Economie 
Van Looy Johan, directeur entiteit Vlaams-Brabant De Lijn 
Verstrepen Erika, afdelingshoofd afdeling luchthavenbeleid - Departement Mobiliteit en 
Openbare Werken  
Vindevogel Gisela, diensthoofd dienst hinder en risicobeheer Dep. Leefmilieu, Natuur 
en Energie 
 

Plaatsvervangers voor de effectieve leden met stemrecht 

Vertegenwoordigers van de werknemers 

Algemeen Belgisch Vakverbond - ABVV 

Meyers Stefaan, secretaris Algemene centrale ABVV 

Reniers Chris, algemeen secretaris ACOD 

Van Hoof Anita, Federaal secretaris BBTK 

Algemeen Christelijk Vakverbond - ACV 

David Wim, verbondssecretaris ACV Brugge-Oostende-Westhoek 

Dielen Ilse, verbondssecretaris ACV Antwerpen 

Vanden Eynde Bjorn, secretaris ACV Transcom 

Vindevoghel Maria, ACV 

Algemene centrale van Liberale Vakverbonden van België - ACLVB 

Van Hertbruggen Ellen, adviseur studiedienst Vlaamse Regionale ACLVB 

Vertegenwoordigers van de werkgevers 

Boerenbond - BB 

Vandebroeck Lien, regioconsulente Vlaams Brabant 
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Unie van Zelfstandige Ondernemers - UNIZO 

Aerts Peter, regiodirecteur UNIZO Antwerpen-Mechelen 

Vancraeynest Ingrid, adjunct secretaris-generaal Transport en Logistiek Vlaanderen 

Van Gorp Michel, adviseur UNIZO 

Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen 

Bulckaert Peter, managing director City Jet 

De Witte Freek, expert overheidsrelaties Voka - Vlaams netwerk van Ondernemingen 

Putman Guy, general manager Barco View Avionics 

Van Craen Eddy, algemeen directeur Belgian Airfreight institute 

Vertegenwoordigers van de luchthavenuitbaters 

Daem Filip, voorzitter WIV 

Demunter Piet, head of aiport development Brussels Airport Company 

Goris Tom, head of airside service Brussels Airport Company 

Pittevils Katleen, marketing & communicatie Luchthaven Antwerpen 

Thaels André, diensthoofd werken Luchthaven Antwerpen 

Van Impe Nathalie, head of corporate communication Brussels Airport Company 

Van Tilborg Marc, environmental coordinator Brussels Airport Company 

Verstraete Kathy, safety & environment manager Internationale Luchthaven Oostende 

Vertegenwoordigers van de milieuvereningen 

Grietens Erik, beleidsmedewerker energie en klimaat Bond Beter Leefmilieu 

Van Dyck Sara, beleidsmedewerker energie en klimaat Bond Beter Leefmilieu 

Plaatsvervangers voor de effectieve leden met raadgevende stem 

De Bruijn Han, Dep.Werk en Sociale Economie 
Dewulf Dirk, afdelingshoofd NMBS Holding 
Driesen Maarten, manager ATS Brussel Nationaal Belgocontrol 
Geens Rudi, beleidsmedewerker milieuhinder Dep. Leefmilieu, Natuur en Energie 
Jacobs Philippe, afdelingshoofd De Lijn 
Leinfelder Hans, afdelingshoofd Dep. RO, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed-
Ruimtelijke Planning 
Van Halen Wim, Dep. Mobiliteit en Openbare Werken-Luchthavenbeleid 
Van Praet Jan, diensthoofd planning & onderzoek Toerisme Vlaanderen 
Vermoesen Koen, teamverantwoordelijke Agentschap Ondernemen-Ruimtelijke Eco-
nomie 
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Afkortingenregister 

AICESIS Asociación Internacional de Consejos Económicos y Sociales e Instituciones Similares 

AKOV Agentschap voor Kwaliteit in Onderwijs en Vorming 

AO Agentschap Ondernemen 

APEC Antwerp Port Engineering & Consulting (het huidige Antwerp/Flanders Port Training 

Center) 

ASO Algemeen Secundair Onderwijs 

B2B Business To Business 

BBT Best Beschikbare Technieken 

BEN-gebouwen Bijna-EnergieNeutrale gebouwen 

BOFAS Bodemsaneringsfonds voor tankstations 

BRV Beleidslan Ruimte Vlaanderen 

BSO BeroepsSecundair Onderwijs 

BuSO Buitengewoon Secundair Onderwijs 

CDO Centrum Deeltijds Onderwijs 

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training 

CESW Conseil Economique et Social de Wallonie 

CGKR Centrum voor Gelijke Kansen en bestrijding van discriminatie en Racisme 

CLB Centrum voor LeerlingenBegeleiding 

CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas 

CTESC Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya 

DABM Decreet Algemeen Milieubeleid 

DBO Dienst BeroepsOpleiding 

DBSO Deeltijds BeroepsSecundair Onderwijs 

DuWoBo Duurzaam Wonen en Bouwen 

EAD Evenredige Arbeidsdeelname en Diversiteit  

EDRL Europese DienstenRichtLijn 

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

ESF Europees Sociaal Fonds 

EPB EnergiePrestatieBeoordeling 

EPOS Europese Programma's voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking 

ETS Emissions Trading System 

ESCO European Skills, Competences and Occupations taxonomy 

ESF Europees Sociaal Fonds 

ESPO European Sea Ports Organisation 
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ESRBHG Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

EURES EURopean Employment Services 

EVA Extern Verzelfstandigd Agentschap 

EVC Erkenning van Verworven Competenties 

EWCS European Working Conditions Surveys 

EWI Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie 

FWO Fonds Wetenschappelijk Onderzoek 

Gesco Gesubsidieerde contractuelen 

GGC Gemeenschappelijke GemeenschapsCommissie 

GO GemeenschapsOnderwijs 

GOP Geïntegreerde beroepsOPleiding 

GSC GroeneStroomCertificaten 

HBO Hoger BeroepsOnderwijs 

HR Human Resourcement 

IBO Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming 

IE Industriële Emissies 

ILO International Labour Organisation 

ILW Individueel LeerlingenWezen 

IOA Internationale ArbeidsOrganisatie 

IOA Innovatie - Organisatie - Arbeid 

IRENA International Renewable ENergy Agency 

ISCO International Standard Classification of Occupations 

IWT Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie 

JOP JaarOndernemingsPlan 

KLIP Kabel en Leiding Informatie Portaal 

KMO Kleine en Middelgrote Ondernemingen 

LAC Lokale AdviesCommissie 

LDE Lokale DienstenEconomie 

LEM LuchtvaartExploitatieMaatschappij 

LOM LuchtvaartOntwikkelingsMaatschappij 

MEP Meer Evenwichtige Participatie  

MER MilieuEffectenRapport 

Minaraad Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen 

MORA Mobiliteitsraad van Vlaanderen 

MOW Mobiliteit en Openbare Werken 

NAR Nationale ArbeidsRaad 

NBB Nationale Bank van België 
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NEC Normaal Economisch Circuit 

NIB Nieuw Industrieel Beleid 

NVAO Nederlands-Vlaamse AccreditatieOrganisatie 

NT2 Nederlands Tweede Taal 

O&O Onderzoek en Ontwikkeling 

O&V Opleiding en Vorming 

ODV Openbare DienstVerplichtingen 

OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

OVSG Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap 

POP Persoonlijk OntwikkelingsPlan 

PMV Participatiemaatschappij Vlaanderen 

PWA Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap 

REG Rationeel EnergieGebruik 

RESOC Regionaal Sociaal-Economisch OverlegComité 

RIA ReguleringsImpactAnalyse 

ROME Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois 

ROP Regionaal OverlegPlatform 

RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

RTC Regionaal Technologisch Centrum 

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij  

SAR Strategische AdviesRaad 

SAR WGG Strategische AdviesRaad Welzijn Gezondheid Gezin 

SEKIV Sociaal-economische Kernindicatoren voor Vlaanderen 

SER Sociaal-Economische Raad Nederland 

SERR Sociaal-Economische Raad van de Regio 

SERV Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

SID-in Studie-InformatieDagen 

SODV Sociale Openbare DienstVerplichtingen 

STINT Stuurgroep Internationaal 

STORE Steunpunt Ondernemen en Regionale Economie 

TINA Transformatie, INnovatie en Acceleratie 

TOA Technologie - Organisatie - Arbeid 

TSO Technisch Secundair Onderwijs 

UA Universiteit Antwerpen 

UNIZO Unie van Zelfstandige Ondernemers 

VAIS Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking 

VAPA Vlaams ActiePlan Armoedebestrijding 
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VBOC Vlaams Bouw OverlegComité  

VBS VerkeersBegeleidingsSysteem 

VDAB Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling 

VEA Vlaamse EnergieAgentschap 

VERSO VEReniging voor Social profit Ondernemingen 

VESOC Vlaams Economisch Sociaal OverlegComité  

VHC Vlaamse HavenCommissie 

VIA Vlaanderen In Actie 

VIONA Vlaams Interuniversitair OnderzoeksNetwerk Arbeidsmarktrapportering 

VLC Vlaamse LuchthavenCommissie 

VLAREL VLAams REglement inzake erkenningen met betrekking tot het Leefmilieu 

VLAREM VLAams REglement betreffende de Milieuvergunning 

Vlor VLaamse OnderwijsRaad 

VOCVO Vlaams OndersteuningsCentrum voor het VolwassenenOnderwijs 

VOKA Vlaams netwerk van Ondernemingen 

VOKANS Vormings-en OpleidingsKANSen 

VOV Verminderde Onroerende Voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw 

VREG Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt 

VRWI Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie 

VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs 

W&I Wetenschap en Innovatie 

WAI Work Ability Index 

WBM WerkBaarheidsMonitor 

WIJ! WerkInlevingsprojecten voor Jongeren 

WIP Werkgelegenheids- en InvesteringsPlan 

WKC WarmteKrachtCertificaten 

WKK WarmteKrachtKoppeling 

WSE Beleidsdomein Werk en Sociale Economie 

WSR Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens 

WVOK Werk, Vorming, Onderwijs Kunststoffentechnologie 
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