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Vlaams doelstellingenkader 2030 

Mijnheer de minister-president 

 

Op 19 mei 2017 agendeerde u een mededeling op de Vlaamse regering met een reeks voorstellen 

die moeten toelaten om tegen einde 2017 te komen tot een Vlaams doelstellingenkader voor 

2030. Het kader daarvoor wordt gevormd door de 17 globale duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) van de Verenigde Naties. 

Deze mededeling werd vervolgens op 30 mei 2017 toegelicht door de Vlaamse overheid op een 

bijeenkomst met de strategische adviesraden1. Op die bijeenkomst werd aan de SERV en aan de 

strategische adviesraden gevraagd om - voorafgaand het geplande overlegforum van 4 juli 2017 

- op eigen initiatief reeds een reactie te formuleren.  

Met deze brief gaat de SERV op die vraag in. De SERV wil enerzijds zijn steun en medewerking 

bevestigen om te werken aan een beleid met oog voor 2030. Anderzijds wenst de SERV ook een 

aantal bekommernissen mee te geven bij zowel de vooropgestelde werkwijze als een aantal 

inhoudelijke keuzes in de mededeling aan de Vlaamse regering. 

Algemeen 

De SERV verwelkomt dat de Vlaamse regering wil werken aan een Vlaams doelstellingenkader 

2030. Dit was ook zo door de SERV gevraagd in zijn advies over de visie 20502. De SERV deed 

daarvoor zelf een eerste aanzet in zijn SERV-platformtekst 20303. De Raad waardeert dat deze 

SERV-platformtekst 2030 wordt gebruikt als een van de vertrekpunten in het project ‘Vlaams 

doelstellingenkader 2030’. De SERV werkt momenteel aan verdieping daarvan in het kader van 

een eigen project rond ‘economie en arbeidsmarkt van de toekomst’4. 

                                                
1  Eerder, op 18 april 2017, had de SERV reeds een onderhoud met de Vlaamse overheid over de stand van zaken 

en planning om te komen tot een Vlaams doelstellingenkader voor 2030. 

2  http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visie-2050 

3  http://www.serv.be/serv/publicatie/platformtekst-vlaanderen-2030 

4  https://www.serv.be/serv/publicatie/economie-en-arbeidsmarkt-toekomst-startnotas 

http://www.serv.be/serv/publicatie/advies-visie-2050
http://www.serv.be/serv/publicatie/platformtekst-vlaanderen-2030
https://www.serv.be/serv/publicatie/economie-en-arbeidsmarkt-toekomst-startnotas
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De SERV waardeert tevens dat de Vlaamse overheid al heel wat voorbereidend werk heeft 

gedaan én dat de sociale partners worden gezien als belangrijke actoren die intensief moeten 

worden betrokken in de diverse fasen om te komen tot een breed gedragen resultaat. Dat geldt 

in het bijzonder ook bij de finale onderhandelingen en beslissingen over het Vlaams 

doelstellingenkader 2030 (in de zgn. fase 5 in de mededeling aan de Vlaamse regering). 

De SERV heeft evenwel ook enkele vragen en bemerkingen bij zowel het vooropgestelde proces 

als de inhoudelijke analyse en keuzes in de mededeling aan de Vlaamse regering. 

Vragen en bemerkingen bij het proces 

De SERV waardeert dat de Vlaamse regering via een intensief interactieproces met diverse 

belanghebbenden wil komen tot een goed en breed gedragen eindproduct. Dat betekent echter 

dat de nodige tijd moet worden uitgetrokken voor onderbouwing, discussie, overleg en 

besluitvorming.  

In dat verband zijn er meerdere argumenten voor een heroverweging van de huidige planning.  

 Na een overlegforum (een soort startvergadering) op 4 juli 2017 zouden thematische 

expertwerkgroepen opstarten met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, de sociale 

partners en de Verenigde Verenigingen, de strategische adviesraden, experten van de 

academische wereld, de beleidssteunpunten, de steden en gemeenten, enz. Tijdens de 

maanden juli en augustus 2017 moeten deze expertwerkgroepen volgens de mededeling 

aan de Vlaamse regering onderbouwende informatie verzamelen om een gegronde 

beslissing over specifieke doelstellingen mogelijk te maken. In de loop van september 2017 

werken ze dan het ontwerp van 2030-doelstellingenkader verder uit. Ze voeren in de mate 

van het mogelijke ook een impacttoets uit. De vraag is of dit op een goede manier kan worden 

georganiseerd binnen het vooropgestelde tijdsbestek in juli-augustus-september. 

 De fase van onderhandeling en beslissing met de partners van het VESOC, de Verenigde 

Verenigingen, experten van de Vlaamse Overheid en de kabinetten (fase 5) is nog 

onduidelijk. De SERV pleit voor goede afspraken terzake en vindt het aangewezen dat 

daarover op korte termijn met de betrokkenen wordt samen gezeten. 

 Er zijn belangrijke lopende processen die de komende weken en maanden hun beslag krijgen 

(beleidsplan ruimte Vlaanderen, Mobiliteitsplan, Klimaat- en energieplan, transitiegebieden 

visie 2050, …). Het is nog onduidelijk hoe die afstemming concreet zal gebeuren. Enerzijds 

moet dubbel werk en herhaling van discussies op diverse fora worden vermeden, maar 

anderzijds moet ook verzekerd worden dat de besluitvorming in die andere processen 

verloopt conform de ambities om te komen tot een breed gedragen Vlaams 

doelstellingenkader 2030. Dat betekent concreet dat er voldoende afstemming moet zijn én 

dat ook die andere processen voldoende interactief moeten zijn, met betrokkenheid van 

sociale partners. 

 Anders dan destijds bij het Pact 2020, zijn er thans weinig of geen Europese 2030-

doelstellingen waarvan kan worden vertrokken om te komen tot Vlaamse 2030-

doelstellingen. Aan de Europese 2030-strategie wordt momenteel gewerkt maar de eerste 

resultaten worden pas midden 2018 verwacht. 

 De link met de werkzaamheden die gebeuren binnen de Vlaamse overheid en Eurostat rond 

indicatoren voor de monitioring van de SDG’s is onduidelijk. Het lijken op dit moment 

gescheiden processen (indicatoren vs. doelstellingen). 
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Gelet op het voorgaande, menen de sociale partners dat een aangepaste timing en werkwijze 

wellicht zouden toelaten om - nog deze legislatuur - tot betere en meer gedragen resultaten te 

komen.  

Inhoudelijke vragen en bemerkingen  

De SERV onderschrijft dat de SDG’s in principe een goed vertrekkader vormen voor het 

formuleren van 2030 doelstellingen. Toch heeft de SERV ook enkele vragen en opmerkingen bij 

de inhoudelijke analyse en conclusies in de mededeling aan de Vlaamse regering. Met name is 

het wenselijk om de aard en inhoud van het beoogde eindproduct te verduidelijken en daarover 

overeenstemming te bereiken. De sociale partners lijken immers ten dele op een ander spoor te 

zitten dan de mededeling aan de Vlaamse regering. 

 Het is nog onduidelijk of de Vlaamse regering wil komen tot een set van doelstellingen of ook 

acties wil formuleren in het doelstellingenkader 2030. De tabel (mapping) die door de 

Vlaamse overheid werd voorbereid als bijlage bij de mededeling, maakt niet altijd een helder 

onderscheid tussen algemene doelstellingen, meer concrete doelstellingen, indicatoren en 

acties. 

 Er kunnen vragen gesteld worden bij de ambitie om voor elke SDG meetbare kwantitatieve 

doelstellingen (percentages, volumes, caps, …) te formuleren. Voor sommige thema’s zal 

dat mogelijk en wenselijk zijn, maar voor andere is dat moeilijker en moet de meerwaarde 

van inspanningen om te komen tot onderbouwde en breed gedragen 

consensusdoelstellingen (zgn. ‘targets and timetables’) worden afgewogen tegen 

alternatieve benaderingen om te komen tot een gedeelde ambitie op het vlak van zgn. 

implementatiemiddelen (zgn. ‘policies and measures’-filosofie die trouwens ook in de SDG-

targets zelf wordt gevolgd). Soms is het zelfs onwenselijk om nu harde kwantitatieve 

doelstellingen voor 2030 voorop te stellen. De onvoorspelbaarheid van de technologische 

dynamiek en van de economische ontwikkelingen – die veel groter is dan tien jaar geleden 

– laat dat niet toe. 

 In dat verband volgt de SERV de kritiek in de mededeling aan de Vlaamse regering niet over 

doelstellingen gelinkt aan ‘behoren tot de top 5’ (cf. Pact 2020). Men wil volgens de 

mededeling eerder opteren voor absolute formuleringen, ook ‘omdat de Visie 2050 en de 

SDG’s vertrekken van een vooruitgangswens voor alle landen en zich richten op een betere 

toekomst voor de wereld en dus iedereen’. Nochtans hebben doelstellingen gelinkt aan 

‘behoren tot de top 5’ hun waarde. Ze vergen minder onderbouwing dan harde formuleringen 

en kunnen eenvoudiger tot consensus leiden (omdat de toekomst vaak heel onzeker is en 

de benodigde onderbouwing voor harde doelstellingen vaak zal ontbreken). Ze kunnen ook 

tot een grotere dynamiek en meer leermogelijkheden leiden en navelstaarderij vermijden 

(door te gaan kijken hoe goed presterende landen of regio’s het aanpakken). Bovendien 

meent de SERV dat men voor sommige beleidsterreinen geen abstractie kan maken van de 

concurrentiestrijd tussen regio’s die er in realiteit is (bv. voor een goed klimaat voor het 

aantrekken van investeringen). 

 De vraag is of het realistisch/wenselijk is om voor alle SDG’s engagementen van alle 

stakeholders te bekomen. De SDG’s gaan immers zeer breed en wellicht voelen niet alle 

actoren zich geroepen op doelstellingen op alle SDG’s te onderschrijven. Een alternatief zou 

kunnen zijn om meer op maat te werken. 
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 Tot slot vraagt de SERV voldoende aandacht in het Vlaams doelstellingenkader 2030 voor 

de sociaal-economische beleidsdomeinen. Hier volgt de SERV de kritiek in de mededeling 

aan de Vlaamse regering niet dat er in het pact 2020 een overwicht zou zijn van economische 

en arbeidsmarktdoelstellingen5. De SERV kan zich ook niet scharen achter de gevolgtrekking 

dat er in het Vlaamse doelstellingenkader 2030 minder doelstellingen rond economie en werk 

moeten worden opgenomen dan in het Pact 2020 het geval was6.  

Wij hopen, mijnheer de minister-president, dat de Vlaamse regering met deze bemerkingen wil 

rekening houden. De sociale partners zijn graag bereid om hierover indien nodig verder in overleg 

te treden zodat we kunnen komen tot een goed en breed gedragen eindresultaat.  

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

                                                
5  In het pact 2020 gaan er van de 20 doelstellingen 4 over economie en 3 over arbeidsmarkt en onderwijs; op 

niveau van de subdoelstellingen gaan er van de 87 subdoelstellingen 15 over economie, 8 over werk (incl. sociale 
aspecten van werk) en 5 over onderwijs en vorming. 

6  Eerder dan te streven naar een ‘evenwicht’ tussen de 17 SDG’s, moeten volgens de SERV de voor Vlaanderen 
belangrijke uitdagingen en ontwikkelingen tegen 2030 het uitgangspunt zijn. Dat is overigens in de mededeling 
aan de Vlaamse regering wél de redenering die voor sommige andere SDG’s wordt gevolgd. Terecht wordt 
gesteld dat de SDG’s bruikbaar zijn als vertrekbasis voor Vlaamse 2030 doelstellingen maar dat ze niet allemaal 
even relevant zijn en dat Vlaanderen eigen klemtonen moet leggen gelet op de eigen situatie en gelet op het 
gegeven dat het Vlaamse beleid soms ambitieuzer is dan de SDG’s. Als voorbeeld wordt in de mededeling 
verwezen naar thema’s die in de SDG’s weinig of niet aan bod komen zoals sport en cultuur, een bredere invulling 
van gelijke kansen (naast vrouwenrechten) en mentale gezondheid (naast fysieke). Maar geldt deze redenering 
blijkbaar niet voor thema’s die te maken hebben met economie en werk: waarom zou Vlaanderen ook op deze 
punten niet ambitieuzer mogen zijn of meer aspecten opnemen dan in de SDG’s aan bod komen? Ook hier zijn 
er immers tal van belangrijke ontwikkelingen denkbaar die niet of weinig worden meegenomen in de SDG’s (zie 
ook de SERV-platformtekst 2030). 


