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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 

Wim Knaepen SERV_20190506_Conceptnota_kopen_bij_start-ups_BR_wk 6 mei 2019 

wknaepen@serv.be   

Conceptnota ‘kopen bij start-ups’ 

Mijnheer de minister 

 

U vroeg de SERV op 10 april 2019 om advies over de conceptnota’ kopen bij start-ups’. 

De SERV heeft zich in zijn advies over e-commerce1 en zijn in 2017 opgestart digitaliseringstraject 

met een visie2- en aanbevelingen3nota consistent een pleitbezorger getoond voor een verhoogde 

beleidsaandacht voor dit segment van ondernemingen, zowel omwille van hun economisch-

innovatief en vaak ook disruptief potentieel als omwille van de specifieke drempels waarmee start-

ups te kampen hebben. Jonge ondernemingen (start-ups en kmo’s) en overheden vinden elkaar 

moeilijk omwille van te strenge eisen, te ingewikkelde bestekken en te complexe en tijdrovende 

aankooprocedures.Tevens heeft de SERV in zijn advies4 over innovatief en duurzaam 

aanbesteden het belang onderstreept van een grotere betrokkenheid van kmo’s bij 

aanbestedingsprojecten van de Vlaamse overheid. Overheidsaankopen bieden immers zowel 

voor innovatieve start-ups en kmo’s als voor de overheid belangrijke voordelen: 

overheidsaankopen betekenen voor jonge ondernemingen een grote markt, de overheid kan 

gebruik maken van innovatieve technologieën om haar dienstverlening te verbeteren. 

Sensibilisering voor en betere bekendmaking van overheidsopdrachten, zowel door de Vlaamse 

overheid (VLAIO en haar netwerk) als door allerhande organisaties (UNIZO, VOKA, Agoria, Imec, 

speerpuntclusters en Innovatieve Bedrijfsnetwerken,…) kunnen ertoe bijdragen dat overheid en 

jonge ondernemingen elkaar beter vinden. De SERV stelt vast dat de conceptnota aan deze 

bekommernissen tracht tegemoet te komen. 

De conceptnota stelt dat het initiatief rond kopen bij startups zal opgevolgd worden door de VIT-

stuurgroep. De SERV vraagt meer transparantie over de stakeholders die in de stuurgroep zullen 

zetelen en over hoe de stuurgroep die monitorrol zal invullen. 

                                                 
1  SERV, advies over e-commerce in Vlaanderen, 9 mei 2017.  

2  SERV, Visienota. De transitie naar een digitale samenleving: aanzet voor een integrale beleidsagenda, 17 
januari 2018. 

3  SERV, De transitie naar een digitale samenleving. Aanbevelingen en acties, 4 juli 2018. 

4  SERV, advies over innovatief en duurzaam aanbesteden, 7 maart 2016. 
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Daarnaast wil de SERV wijzen op de onzekerheid betreffende het verdere traject van de 

conceptnota. Vooreerst weze duidelijk dat de SERV reeds herhaaldelijk heeft gesteld dat hij 

voorstander is van een vroege betrokkenheid van stakeholders in het beleidsproces. Het gebruik 

van conceptnota’s leent zich hiertoe omdat het een instrument is om het parlement en de 

maatschappelijke actoren actiever, transparanter en vroeger bij het beleid te betrekken, en om 

de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak van de beslissingen te versterken. Niettemin 

zijn er een aantal criteria waaraan een conceptnota moet voldoen. De omzendbrief VR 2017/11 

van 17 maart 2017 betreffende de samenwerking met het Vlaams Parlement schrijft voor dat de 

term “conceptnota” gebruikt wordt voor “alle andere documenten die de minister in de 

beleidsvoorbereidende fase voorlegt aan de Vlaamse regering en indient bij het Vlaams 

Parlement, maar die niet beantwoorden aan de hierboven vermelde kenmerken van Groenboek 

of Witboek.” De SERV stelt vast dat aan de eerste voorwaarde reeds is voldaan maar dat de 

tweede vereiste, indiening bij de voorzitter van het Vlaams Parlement, nog moet gebeuren. 

Tevens moet de conceptnota nog worden toegewezen aan een bevoegde commissie. De 

bevoegde commissie bepaalt hoe de nota verder zal behandeld worden (een hoorzitting, 

adviesvraag aan strategische adviesraden,…). De commissie kan naar aanleiding van de 

bespreking van de nota eventueel een voorstel van resolutie indienen met aanbevelingen aan de 

regering om het beleid in een of andere zin bij te sturen. Resoluties die worden ingediend, zijn 

daarbij enkel geldig ten aanzien van de zittende regering. Bijkomend moet er op gewezen worden 

dat het Vlaams Parlement traditioneel de parlementaire werkzaamheden rond de veertigste dag 

voor de verkiezingen beëindigt. Uit contactname met het Vlaams Parlement is gebleken dat de 

werkzaamheden van de parlementaire commissies thans beëindigd worden. Dit alles maakt het 

verdere traject rond de conceptnota onduidelijk en onzeker.   

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Caroline Copers 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


