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De heer Philippe Muyters –  

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

B-1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Sandra Hellings SERV_Raad_20150706_aanvraagprocedures_ervaringsfonds_adv 6 juli 2015 

shellings@serv.be   

Advies over BVR tot wijziging va+n het KB van 1 juli 2006 tot bevordering van de 
arbeidsmogelijkheden, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden of de organisatie van 
de arbeid van oudere werknemers in het kader van het Ervaringsfonds, wat betreft de 
aanvraagprocedures voor de toekenning van toelagen. 

 

Mijnheer de minister, 

Op 29 juni 2015 vroeg u de SERV om een spoedadvies over het ontwerp van Besluit van de 

Vlaamse regering tot wijziging van het KB van 1 juli 2006 inzake het Ervaringsfonds. 

In voorliggend advies formuleert de SERV-Raad een aantal specifieke bemerkingen bij de 

administratief-technische ingrepen die u wenst door te voeren met het oog op een vlotter 

dossierbeheer, bij de gewijzigde beroepsprocedure en ten slotte bij de jaarlijkse rapportering 

ten aanzien van de SERV. Daarnaast gaat dit advies in op de rol van de sociale partners bij 

de huidige en toekomstige werking van het Ervaringsfonds. 

 

 

 

Hoogachtend 

  

Caroline Copers Pieter Kerremans 

SERV-voorzitter  Administrateur-generaal SERV 

 

Kopie: 
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Krachtlijnen 

 De SERV-Raad is tevreden dat de minister werk maakt van verdere stroomlijning en 
vereenvoudiging van de aanvraagprocedure.  

 Het is onvoldoende duidelijk via welke procedure de heroverwegingscommissie zal worden 
samengesteld, wie deze commissie zal samenstellen, wie in deze commissie kan zetelen 
en wat de stemmingsprocedure zal zijn binnen deze commissie. In de toekomst adviseert 
de administratie de toelageaanvragen maar is zij ook betrokken bij mogelijke 
heroverwegingen. De objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de beoordeling 
moet gewaarborgd blijven.  

 De SERV-Raad wenst duiding bij het wegvallen van de mogelijkheid van verhoor van de 
aanvrager. De Raad vindt het van belang dat de werkgever de mogelijkheid wordt geboden 
om te worden gehoord in de beroepsprocedure. 

 De SERV wenst op Vlaams niveau dezelfde adviesfunctie ten aanzien van het 
Ervaringsfonds te vervullen als de NAR op federaal niveau. 

 De sociale partners wensen in de toekomst een grotere rol op te nemen in het beleid, het 
beheer en de opvolging van het Ervaringsfonds en minstens behoud van hun rol op 
ondernemings- en sectoraal niveau. Momenteel is dit niet voorzien in het ontwerpbesluit. 
Dit is wenselijk gezien de rol die het Ervaringsfonds kan spelen in de uitbouw van een 
toekomstig structureel en geïntegreerd Vlaams beleid inzake werkzaamheid en 
werkbaarheid. De SERV-Raad vraagt dan ook het besluit in die zin te wijzigen. De sociale 
partners willen betrokkenheid bij alle opdrachten die onder het Ervaringsfonds vallen: de 
ervaringsfondsprojecten bij individuele werkgevers, de ondersteuning van sectoren, het 
meer bekendmaken van de compensatiepremie. 

 De sociale partners willen proactief worden betrokken bij de uittekening van het beleid en 
de regelgeving. Via het VESOC-overleg willen de sociale partners dan ook tijdig en 
volwaardig worden geraadpleegd over de toekomstplannen inzake het Ervaringsfonds op 
middellange termijn.  
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Advies 

In haar advies wenst de SERV-Raad in te gaan op volgende elementen uit het ontwerpbesluit: 

de administratief-technische ingrepen met het oog op een vlotter dossierbeheer; de 

beroepsprocedure voor het behandelen van bezwaren en de rapportering ten aanzien van de 

SERV. De Raad staat ook stil bij de toekomst van het Ervaringsfonds. De rol van de Vlaamse 

sociale partners bij de huidige en toekomstige werking van het Ervaringsfonds krijgt hierbij 

bijzondere aandacht. 

Vereenvoudiging van de aanvraagprocedure 

De SERV-Raad is tevreden dat de minister werk maakt van verdere stroomlijning en 

vereenvoudiging van de aanvraagprocedure. Het aanmoedigen van elektronische 

communicatie is een logische evolutie. In advies nr. 1922 pleitte de NAR ook al om in de 

toekomst de procedure elektronisch te laten verlopen. 

Wijziging van de beroepsprocedure 

Met dit ontwerpbesluit zal de beroepsprocedure in de toekomst administratief worden 

georganiseerd. In geval van verzoek tot heroverweging zal er een heroverwegingscommissie 

worden opgericht. De aard en kleinschaligheid van de opdracht van de huidige 

beroepscommissie (jaarlijks 2 à 3 beroepsdossiers) worden als motivering aangehaald. Het 

ontwerpbesluit geeft hierover verder weinig duiding. Hierdoor is het niet duidelijk via welke 

procedure de heroverwegingscommissie zal worden samengesteld, wie deze commissie zal 

samenstellen, wie in deze commissie kan zetelen en wat de stemmingsprocedure zal zijn 

binnen deze commissie. De SERV-Raad vraagt hierover meer informatie.  

De Raad vindt het belangrijk dat de objectiviteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de 

beoordeling gewaarborgd blijft.  

In het huidige systeem hoort de beroepscommissie de aanvrager. De mogelijkheid van verhoor 

werd niet in het ontwerpbesluit hernomen. Ook hierover wenst de Raad bijkomende duiding. De 

Raad vindt het van belang dat de werkgever de mogelijkheid wordt geboden om te worden 

gehoord in de beroepsprocedure. 

Advies over het jaarverslag 

Tot nog toe bracht de Nationale Arbeidsraad, overeenkomstig art. 27 van het KB van 1 juli 

2006, adviezen uit over de jaarverslagen van het Ervaringsfonds. Het jaarverslag werd samen 

met het advies van de Nationale Arbeidsraad meegedeeld aan de Minister. In de nota aan de 

Vlaamse regering gevoegd bij het ontwerpbesluit wordt op pag. 3 gesteld dat “bestaande 

praktijken maar dan opererend vanuit een Vlaamse context worden gecontinueerd”. Het 

ontwerpbesluit zelf stelt echter dat het jaarverslag aan de SERV en de minister zal worden 

meegedeeld. De SERV zal dus niet, zoals de NAR, om advies worden gevraagd. De SERV 

wenst, conform de NAR tot nog toe op federaal niveau, mee richtinggevend te zijn voor de 

werking van het Ervaringsfonds. 
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Rol van de sociale partners 

Hierbij aansluitend wenst de Raad dan ook in te gaan op de rol van de sociale partners bij de 

werking van het Ervaringsfonds. Tot nog toe waren de sociale partners op alle niveaus, nl. 

zowel op ondernemings-, op sectoraal als op federaal niveau betrokken bij het Ervaringsfonds. 

Op ondernemingsniveau bij het indienen van een ervaringsfondsproject; op sectoraal niveau via 

de samenwerkingsprotocollen, op federaal niveau via het advies van de NAR op het jaarverslag 

en via de beroepsprocedure door te zetelen in de Vaste Operationele Commissie (VOC) 

ingebed in FOD WASO.  

Al in het SERV-akkoord op hoofdlijnen over de uitvoering van de zesde staatshervorming in 

Vlaanderen werd er op gewezen dat de betrokkenheid van de sociale partners bij de werking en 

het beheer van het ervaringsfonds beperkt is. De SERV-Raad onderstreepte dan ook dat na 

overheveling van het Ervaringsfonds naar de gewesten de sociale partners een grotere rol 

wensen op te nemen in het beleid, het beheer en de opvolging van het fonds. Daarnaast 

wensen de sociale partners minstens behoud van hun rol op ondernemings- en sectoraal 

niveau. Dit is wenselijk gezien de rol die het Ervaringsfonds kan spelen in de uitbouw van een 

toekomstig structureel en geïntegreerd Vlaams beleid inzake werkzaamheid en werkbaarheid, 

om zo een stevige impuls te geven aan het bereiken van de doelstellingen van het Pact 2020 

en het VESOC-akkoord Loopbaanbeleid. De wijzigingen die in voorliggend ontwerpbesluit 

worden voorgesteld, beantwoorden niet aan deze vraag van de SERV-Raad. De SERV-Raad 

vraagt dan ook het besluit in die zin te wijzigen. De sociale partners willen betrokkenheid bij alle 

opdrachten die onder het Ervaringsfonds vallen: de ervaringsfondsprojecten bij individuele 

werkgevers, de ondersteuning van sectoren, het bekendmaken van de compensatiepremie. 

Toekomst van het Ervaringsfonds 

In de nota aan de Vlaamse regering wordt op pag. 2 gesteld dat met dit ontwerpbesluit geen 

inhoudelijke wijzigingen aan de maatregel worden doorgevoerd. Op korte termijn wordt de 

werking van het Ervaringsfonds gecontinueerd en wordt er zorg gedragen voor een zo goed 

mogelijke overdracht en werking vanuit Vlaanderen. Deze betrachting vindt de SERV-Raad 

uiteraard positief. Wat betreft de toekomst is het antwoord op parlementaire vraag nummer 464: 

“Eerst en vooral wens ik de maatregel goed en vlot te continueren. Op termijn wil ik de 

maatregel heroriënteren. Het Ervaringsfonds leunt sterk aan bij de loopbaan- en 

diversiteitsplannen. Hier ligt een opportuniteit om beide maatregelen beter op elkaar af te 

stemmen.” De sociale partners wensen te worden geïnformeerd wat de minister onder 

“middellange termijn” verstaat. Indien de minister op middellange termijn deze maatregel 

daadwerkelijk wenst te heroriënteren, wensen de sociale partners hierbij tijdig en volwaardig te 

worden geraadpleegd via het VESOC-overleg. De sociale partners vinden het immers erg 

belangrijk dat zij proactief worden betrokken bij de uittekening van het beleid en de regelgeving 

en bij de bijsturingen in het beleid. De sociale partners kijken dan ook uit naar dit debat met de 

Vlaamse regering. 

Inhoud van het jaarverslag 

Het jaarverslag bevatte inzonderheid, onderverdeeld volgens de betrokken paritaire comités: (1) 

een beschrijving van de acties waarvoor een aanvraag werd ingediend; (2) een beschrijving van 

de acties waarvoor de toelage werd toegekend evenals het bedrag van die toelage; (3) een 

evaluatie van deze acties en een evaluatie van de toepassing van de bepalingen van de wet en 
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dit besluit. Het ontwerpbesluit stelt dat de onderverdeling volgens de paritaire comités wordt 

opgeheven. Deze onderverdeling biedt evenwel relevante informatie over de mate waarin de 

verschillende sectoren toelageaanvragen indienen bij het fonds.  

Vaste Operationele Commissie adviseert het meet- en diagnose-instrument 

Tot slot wenst de SERV-Raad nog verduidelijking bij art. 3 van het KB van 1 juli 2006. Dit artikel 

stelt dat de administratie zowel het meet- als het diagnose-instrument moet goedkeuren. De 

administratie kan hiertoe het advies inwinnen van de Vaste Operationele Commissie. Dit artikel 

wordt niet gewijzigd. De Raad vraagt of de VOC deze adviesfunctie ook in de toekomst zal 

blijven opnemen en indien niet bij welke Vlaamse instantie deze adviesopdracht dan zal worden 

ondergebracht.  
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