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Aan mevrouw CEYSENS Patricia 
Vlaams minister van Economie, Ondernemen, 
Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel 
Albert II-laan 35, bus 12  
 
1030  BRUSSEL 

 
 
 
 
 
 
 
Betreft : Adviesvraag over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot in werkingstelling 

van de ontbinding zonder vereffening van het Vlaams Agentschap Ondernemen en tot 
regeling van de overdracht van zijn activiteiten en vermogen aan het Agentschap 
Ondernemen 

 
Mevrouw de minister, 
 
U heeft de SERV op 22 december 2008 bij hoogdringendheid om advies gevraagd over het bovenvermelde 
ontwerp van besluit. 
 

De SERV waardeert dat via het voorgelegde besluit in uitvoering van het decreet inzake de ontbinding van 
het VLAO en de inrichting van een Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid, de Vlaamse regering ervoor zorgt 
dat zonder hiaat de ondersteuning van het ondernemerschap wordt verzekerd en dat de operationaliteit van 
het preventief bedrijfsbeleid mogelijk wordt. In het licht van de tanende sociaal-economische situatie kan de 
betekenis hiervan bezwaarlijk worden overschat. 

 
Onverkort zijn opmerking ten gronde wat betreft het statuut van het Agentschap Ondernemen (cf. infra) 
vraagt de SERV dat er evenveel vertegenwoordigers (effectieve en plaatsvervangers) van zowel de 
werkgeversorganisaties als de werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in de SERV, zouden 
worden opgenomen in het raadgevend comité bij het Agentschap Ondernemen (cf. art. 47, specifiek 
invoeging art 12/2, sub 1 en 2, in besluit van de Vlaamse regering van 7 oktober 2005). 
Het Agentschap Ondernemen dient maximale synergie te betrachten met de acties van private organisaties 
inzake stimulering en ondersteuning van ondernemerschap.  
Daarom vraagt de SERV dit expliciet te voorzien door de wijziging aan art 3, laatste lid van het besluit van 7 
oktober 2005 (art 45 van het voorgelegde besluit) te formuleren als volgt: “Bij de vervulling van de missie, 
vermeld in het eerste lid, vervult het agentschap essentieel een regisseursrol en ontplooit het actor-rollen 
aanvullend op de activiteiten van de private sector en in overleg met de private sector, inzonderheid de 
Vlaamse werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in het raadgevend comité.”  
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Om dezelfde reden vraagt de SERV om de wijziging aan art 4, §4 laatste lid van het besluit van 7 oktober 
2005 (art 46 van het voorgelegde besluit) te formuleren als volgt: “Daarbij werkt het agentschap samen met 
andere overheidsagentschappen en bedrijfsorganisaties”. 
 

Precies omwille van de grote sociaal-economische relevantie van het samengaan van het Agentschap 
Economie en VLAO wenst de SERV nogmaals zijn bekommernis te uiten over het statuut waarbinnen het 
Agentschap Ondernemen zal dienen te functioneren. 

In zijn advies van 2 juli 2008 over het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de 
tweede aanpassing van de begroting 2008, alsook in zijn advies van 17 oktober 2008 over het voorontwerp 
van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009 heeft de SERV er sterk op 
aangedrongen om het samengaan van het Agentschap Economie met VLAO aan te grijpen om van het 
Agentschap Ondernemen een extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid te maken met 
een betrokkenheid van de sociale partners in de raad van bestuur. 

 
Het economische beleid in Vlaanderen is gestoeld op drie pijlers: ondernemen bevorderen (AO), export 
promoten en internationale investeringen aantrekken (FIT), innovatie stimuleren (IWT). Door het nieuwe 
Agentschap Ondernemen het statuut van een intern verzelfstandigd agentschap zonder 
rechtspersoonlijkheid toe te kennen zal dit agentschap veel minder slagkrachtig en flexibel zijn dan de twee 
andere agentschappen.  
 
De SERV vraagt dan ook om het Agentschap Ondernemen vooralsnog, net als het IWT en FIT, als EVA met 
rechtspersoonlijkheid op te richten. De argumentatie die de SERV reeds gaf naar aanleiding van zijn advies 
over de operationalisering van het kaderdecreet Beter Bestuurlijk Beleid (5 maart 2003) en zijn advies over 
de oprichting van het IWT (21 januari 2004) gelden ook hier onverkort: 
 
"Enkel een EVA biedt voldoende garanties dat er een continue terugkoppeling is tussen 
beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering voor deze instelling waar het middenveld een belangrijke rol in 
speelt. Wanneer het sociaal-economisch middenveld enkel vertegenwoordigd is in een raadgevend comité 
wordt de koppeling tussen de verschillende elementen van de beleidscyclus veel losser gemaakt en verliest 
men het engagement en de verantwoordelijkheid van de betrokken sociaal-economische actoren bij de 
beleidsuitvoering. De betrokkenen die de beleidsuitvoering realiseren op het terrein kunnen de 
maatschappelijke noden als eerste onderkennen en de terugkoppeling maken naar beleidsontwikkeling, 
hetgeen het best kan gebeuren binnen de raad van een bestuur van een instelling. Een loutere 
adviesfunctie binnen het raadgevend comité is bovendien veel vrijblijvender en responsabiliseert de 
betrokken actoren veel minder. (...) Bovendien vormt de raad van bestuur de beste garantie voor een beleid 
dat goed beantwoordt aan de vraag, zowel bedrijfseconomisch als maatschappelijk. Een extern 
verzelfstandigd agentschap met een evenwichtig samengestelde raad van bestuur blijft van vitaal belang 
voor het moreel gezag van de instelling naar de markt en daarom te verkiezen boven een intern 
verzelfstandigd agentschap met raadgevend comité." 
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De taakstelling van het Agentschap Ondernemen vergt in verregaande mate een samenwerking tussen de 
overheid, de bedrijfswereld en het sociaal-economische middenveld. Taken van accountmanagement 
(waaronder de begeleiding van ondernemingsdossiers), het opzetten van samenwerkingsverbanden met het 
bedrijfsleven en een systeem van preventief bedrijfsbeleid in samenwerking met de sociale partners, vergen 
een grotere betrokkenheid en engagement van de sociale partners dan wat kan voorzien worden via een 
raadgevend comité. Objectiviteit van dienstverlening, transparantie, coherentie in de steuntoewijzing zijn 
essentieel voor de reputatie van deze overheidsinstelling en dus ook voor de dienstverlening naar de 
bedrijfswereld. Daarom dient het nieuwe Agentschap Ondernemen een verregaande autonomie en 
onafhankelijkheid te krijgen bij de uitvoering van het economische ondersteuningsbeleid. 
 
In de hoop, mevrouw de minister,  u hiermee van dienst te zijn geweest,  
 
 
 
 

 
met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 
administrateur-generaal voorzitter 
 
 
 


