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Advies Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020 

 

Mijnheer de minister-president, 

 

Op 17 augustus 2010 heeft u de SERV om advies gevraagd over het Vlaams hervormingsprogramma in
het kader van de Europa 2020-strategie. In bijlage vindt u het SERV-advies onder voorbehoud van be-
krachtiging door de raad op 15 september 2010. 

De thema’s en doelstellingen van het Vlaams hervormingsprogramma EU2020 overlappen in belangrijke
mate met die in andere beleidsdocumenten, -plannen en –programma’s. Om te verzekeren dat het Vlaams
hervormingsprogramma beleidsmatig een grote betekenis heeft, moet het zich volgens de SERV inhoude-
lijk enten op het Pact 2020. Daarin zijn immers de Vlaamse doelstellingen voor 2020 opgenomen, geza-
menlijk afgesproken tussen Vlaamse regering, sociale partners en andere middenveldorganisaties.  

 

De SERV is steeds bereid dit advies verder toe te lichten. 

 

met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
administrateur-generaal
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1. Krachtlijnen 

Eén van de belangrijkste dossiers binnen de Europese Unie in de eerste helft van 2010 was 
het vastleggen van de Europa 2020-strategie, als opvolger van de Lissabonstrategie. Deze 
2020-strategie moet voor betere coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten zor-
gen en zich toespitsen op de gebieden waarop Europa's potentieel voor duurzame groei en 
concurrentievermogen een krachtige impuls nodig heeft. De Europese Raad heeft 3 prioritei-
ten, 5 kwantitatieve kerndoelstellingen, 7 vlaggenschepen en 10 richtsnoeren vastgelegd. Op 
grond van de richtsnoeren moeten de lidstaten nationale hervormingsprogramma’s opstellen, 
waarin ze de maatregelen in het kader van de nieuwe strategie beschrijven. 

Het Vlaamse hervormingsprogramma (VHP EU2020) moet de maatregelen en initiatieven 
bevatten waarmee de Europa 2020-strategie in Vlaanderen zal worden uitgevoerd. In dit ad-
vies geeft de SERV zijn input voor het Vlaams hervormingsprogramma. 

Vooraf moet echter worden vastgelegd dat de thema’s en doelstellingen van het VHP 
EU2020 overlappen met die in een hele reeks andere beleidsdocumenten, -plannen en –
programma’s. Dat zorgt niet alleen voor dubbel werk en coördinatieproblemen, maar zaait 
ook verwarring over wat nu werkelijk telt. De SERV meent dan ook dat een grondige bezin-
ning en debat nodig is over de plaats, rol en betekenis van de vele strategische beleids-
plannen in Vlaanderen. 

Om inhoudelijke redenen en om te verzekeren dat het Vlaams hervormingsprogramma be-
leidsmatig grote betekenis heeft, moet het zich volgens de SERV inhoudelijk enten op het 
Pact 2020. Daarin zijn immers de Vlaamse doelstellingen voor 2020 opgenomen, gezamen-
lijk afgesproken tussen Vlaamse regering, sociale partners en andere middenveldorganisa-
ties. Het Pact 2020 heeft bovendien dezelfde tijdshorizon voor ogen, waardoor een maximale 
afstemming gerealiseerd kan worden. De SERV wil echter verdergaan dan enkel een af-
stemming met het Pact 2020: het uitvoeringsplan van het Pact 2020 dient het centrale be-
leidsdocument te zijn waarin alle prioritaire beleidsacties (zoals die van het VHP EU2020) 
gekaderd worden. 

Dit advies volgt verder de structuur van het hervormingsprogramma zoals vastgelegd door 
de Vlaamse regering, in vier hoofdstukken gebouwd rond de 10 richtsnoeren bepaald door 
de Europese Raad. In elk hoofdstuk worden per richtsnoer kort het kader geschetst en de 
band met het Pact 2020 aangegeven. Vervolgens worden de volgens de SERV prioritaire 
beleidsacties meer in detail aangegeven. Ze zijn in hoofdzaak gebaseerd op recente advie-
zen, aanbevelingen of studies van de SERV. 
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2. Inleiding 

2.1. Achtergrond 

Eén van de belangrijkste dossiers binnen de Europese Unie in de eerste helft van 2010 was 
het vastleggen van de Europa 2020-strategie, als opvolger van de Lissabonstrategie. Op 26 
maart 2010 hechtte de Europese Raad zijn goedkeuring aan het voorstel van de Europese 
Commissie voor een nieuwe groei- en werkgelegenheidstrategie. Deze 2020-strategie moet 
voor betere coördinatie van het economisch beleid van de lidstaten zorgen, en zich toespit-
sen op de gebieden waarop Europa's potentieel voor duurzame groei en concurrentievermo-
gen een krachtige impuls nodig heeft.  

De Europese Raad legt uiteindelijk 3 prioriteiten, 5 kwantitatieve kerndoelstellingen, 7 vlag-
genschepen en 10 richtsnoeren vast (zie kader). Deze doelstellingen en geïntegreerde richt-
snoeren vormen het kader voor de Europa 2020-strategie en voor de hervormingen op lid-
staatniveau.  

Op grond van de richtsnoeren moeten de lidstaten nationale hervormingsprogramma’s op-
stellen. Daarin moeten zij beschrijven welke maatregelen zij in het kader van de nieuwe stra-
tegie zullen nemen. De inspanningen zullen vooral gericht zijn op het halen van de nationale 
streefcijfers, en op maatregelen om de knelpunten te verhelpen die duurzame groei op nati-
onaal niveau belemmeren. 

 

Europa 2020-strategie: 3 prioriteiten, 5 kwantitatieve kerndoelstellingen, 7 vlaggenschepen en 
10 richtsnoeren 

Drie prioriteiten 

1. Slimme groei: voor een op kennis en innovatie gebaseerde economie; 
2. Duurzame groei: voor een groenere, competitievere economie waarin efficiënter met hulpbronnen wordt omgesprongen; 
3. Inclusieve groei: voor een economie met veel werkgelegenheid en sociale en territoriale cohesie. 
 

Vijf centrale EU-streefcijfers 

1. 75% van de bevolking tussen 20-64 jaar moet werk hebben; 
2. 3% van het EU-bbp moet worden geïnvesteerd in O&O; 
3. De "20/20/20"-klimaat- en energiedoelstellingen moeten worden gehaald (dit met inbegrip van een grotere reductie van 30% als aan 

de voorwaarden daarvoor wordt voldaan); 
4. Het percentage voortijdige schoolverlaters moet minder dan 10% bedragen, en minstens 40% van de jongere generatie moet een 

hoger onderwijsdiploma hebben; 
5. Het aantal mensen voor wie armoede dreigt moet met 20 miljoen zijn gedaald. 
 

Zeven vlaggenschepen 

6. Innovatie-Unie 
7. Jeugd in beweging 
8. Digitale agenda voor Europa 
9. Efficiënt gebruik van hulpbronnen 
10. Industriebeleid in een tijd van mondialisering 
11. Agenda voor nieuwe vaardigheden en banen 
12. Europees platform tegen armoede. 
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Tien geïntegreerde richtsnoeren 

13. Richtsnoer 1: De kwaliteit en houdbaarheid van de overheidsfinanciën waarborgen 
14. Richtsnoer 2: Macro-economische onevenwichtigheden verhelpen 
15. Richtsnoer 3: Onevenwichtigheden in de eurozone beperken 
16. Richtsnoer 4: De steun voor O&O en innovatie optimaliseren, de kennisdriehoek intensiveren en het potentieel van de digitale eco-

nomie benutten 
17. Richtsnoer 5: Zuiniger omgaan met hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen beperken 
18. Richtsnoer 6: Het onderneming– en consumentenklimaat verbeteren en de industriële basis moderniseren 
19. Richtsnoer 7: De arbeidsmarktparticipatie opvoeren en de structurele werkloosheid terugdringen 
20. Richtsnoer 8: Een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de arbeidsmarkt voorziet, arbeidsvoorwaarden 

verbeteren en een leven lang leren bevorderen 
21. Richtsnoer 9: De prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbeteren en deelname aan tertiair onderwijs 

vergroten 
22. Richtsnoer 10: Sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden 

 

De afgelopen maanden leverde de Vlaamse overheid een actieve inbreng zowel naar het 
Europese als federale niveau voor de totstandkoming van de Europa 2020-strategie. Ook de 
SERV formuleerde in een advies zijn prioriteiten voor die Europese toekomststrategie1. Het 
bevatte zowel procesmatige voorstellen (governance), en thematische (economische pijler, 
milieupijler, sociale pijler) en organisatiebrede voorstellen (overheidsefficiëntie en effectiviteit, 
structuurfondsen en externe dimensie).  

 

2.2. Vlaams hervormingsprogramma 

Een volgende belangrijke stap is het opstellen van het Vlaamse hervormingsprogramma. Dit 
hervormingsprogramma moet de maatregelen en initiatieven bevatten waarmee de Europa 
2020-strategie in Vlaanderen wordt uitgevoerd. Dit Vlaams hervormingsprogramma zal te-
vens als basis dienen voor de input van de Vlaamse overheid voor het nationaal hervor-
mingsprogramma. 

De Vlaamse regering heeft voor het Vlaams hervormingsprogramma een beperkt, slagkrach-
tig document voor ogen (60-tal bladzijden), dat richtinggevend is voor de volgende jaren. 
Tevens heeft de Vlaamse regering kennis genomen van de specifieke Vlaamse doelstellin-
gen die in het kader van de Europa 2020-strategie zullen worden gehanteerd voor de vijf 
centrale EU-streefcijfers2. Die doelstellingen werden voorbereid in interkabinettenwerkgroe-
pen en meegedeeld aan de sociale partners in VESOC. 

De Vlaamse regering heeft ook de structuur van het hervormingsprogramma vastgelegd3: 

 In een inleidend hoofdstuk (hoofdstuk 0: situering) wordt de context van de Europa 
2020-strategie geschetst.  

 Hoofdstuk 1 gaat in op de “governance” van de Vlaamse Europa 2020-strategie.  

 Hoofdstuk 2 betreft een efficiënt en doeltreffend bestuur. Daarin komen de richtsnoeren 
1 t/m 3 en deels richtsnoer 6 aan bod. 

                                                 

 

1 SERV, Advies Lissabonstrategie post 2010, 13 mei 2009. 
2 Zie de mededeling aan de Vlaamse Regering van 30 april 2010. 
3 Zie de mededeling aan de Vlaamse Regering van 2 juli 2010. 
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 Hoofdstuk 3 betreft een competitieve en duurzame economie met de richtsnoeren 4 t/m 
6. 

 Hoofdstuk 4 draagt de titel “Meer mensen aan de slag in meer werkbare jobs en ge-
middeld langere loopbanen”, en betreft de richtsnoeren 7 t/m 9. 

 Hoofdstuk 5 tot slot gaat over levenskwaliteit van een hoog niveau (richtsnoer 10). 

 

In voorliggend advies geeft de SERV op vraag van de Minister-president van de Vlaamse 
regering zijn input voor het Vlaams hervormingsprogramma. Concreet wordt aangegeven op 
welke uitdagingen, krachtlijnen, aandachtspunten en maatregelen het op te stellen pro-
gramma de nadruk moet leggen. Daarbij wordt de vooropgestelde structuur voor het Vlaams 
hervormingsprogramma gevolgd. 

Elk hoofdstuk is gelijkaardig ingedeeld: na 1/ een korte schets van het kader wordt 2/ de 
band met het Pact 2020 aangegeven, die 3/ waar zinvol en relevant verder uitgewerkt wordt, 
voornamelijk gebaseerd op recente adviezen, aanbevelingen of beleidsinitiatieven van de 
Vlaamse regering. Aangezien er vaak naar het Pact 2020 verwezen wordt, zijn de 20 doel-
stellingen van het Pact in bijlage opgenomen. 

In het hierna volgende eerste deel van het advies (over “governance van de Vlaamse Europa 
2020-strategie”) worden een aantal kritische bedenkingen geformuleerd, zodat het hervor-
mingsprogramma werkelijk structurerend zou zijn voor het te voeren beleid.  
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3. Hoofdstuk 1. Governance van de Vlaamse 
Europa 2020-strategie 

3.1. Het kader 

Het eerste hoofdstuk van het Vlaams hervormingsprogramma zou ingaan op het governan-
ce-aspect van programma (voorbereiding door ambtelijke werkgroep, betrokkenheid van 
VESOC en andere actoren en stakeholders, communicatie via brochu-
res/website/studiedagen...) en op de inbreng op nationaal (federaal hervormingsprogramma) 
en Europees niveau (CoR, betrokkenheid bij de bilaterale ontmoetingen met de Europese 
Commissie). In het hoofdstuk zou tevens een Europese benchmarking worden opgenomen. 

Ook in de Europa 2020-strategie zelf wordt uitgebreid ingegaan op het belang van een 
krachtig governancekader om de strategie snel en effectief uit te voeren en echte verande-
ringen teweeg te brengen. De kern van de Europese governancestrategie wordt gevormd 
door een thematische aanpak, sterke coördinatiemiddelen en een gerichter toezicht op de 
lidstaten. Dat gebeurt onder meer via monitoring, rapportages, evaluaties, adviezen en aan-
bevelingen, in het kader van Europa 2020 en het stabiliteit- en groeipact.  

De Europa 2020-strategie gaat ook in op de taakverdeling tussen de Europese instellingen 
(raad, commissie, parlement) en vermeldt dat de bijdrage van nationale en regionale belang-
hebbenden en van de sociale partners moet worden vergroot. Met name stelt de Europa 
2020-strategie dat alle nationale, regionale en lokale autoriteiten het programma in partner-
schap moeten uitwerken en uitvoeren, in nauwe samenwerking met de parlementen, de so-
ciale partners en het maatschappelijk middenveld. 

 

3.2. Het Pact 2020 als uitgangspunt 

Het Vlaams hervormingsprogramma moet zich inhoudelijk enten op het Pact 2020 (zie ook 
verder bij de input voor de andere hoofdstukken). Daarin zijn immers de Vlaamse doelstellin-
gen voor 2020 opgenomen die gezamenlijk zijn overlegd en afgesproken tussen Vlaamse 
regering, sociale partners en andere middenveldorganisaties. Het Pact 2020 heeft bovendien 
dezelfde tijdshorizon voor ogen, waardoor een maximale afstemming gerealiseerd kan wor-
den. De Vlaamse regering deelt dit uitgangspunt, en heeft gesteld dat naast het Pact 2020 
maximaal zal worden aangesloten bij andere bestaande Vlaamse beleidsdocumenten. 

De SERV gaat evenwel nog een stap verder. Met name meent de SERV dat het Vlaams 
hervormingsprogramma moet worden gezien als onderdeel van het uitvoeringsprogramma 
van het Pact 2020. Dat uitvoeringsprogramma van het Pact 2020 moet bovendien het centra-
le beleidsdocument worden waarin alle prioritaire beleidsacties van de VSDO, het ViA uitvoe-
ringsplan en het WIP kaderen. Dat wordt hierna gemotiveerd en toegelicht. Dit impliceert niet 
dat deze specifieke plannen overbodig worden: binnen het kader aangereikt door het Pact 
2020 moeten zij specifieke elementen meer in de diepte uitwerken. 

Niet alleen inhoudelijk, maar ook voor governance-aspecten (aansturing, concretisering, uit-
voering, monitoring, evaluatie…) is er volgens de SERV maximale aansluiting nodig bij het 
Pact 2020. Ook dit wordt hierna geconcretiseerd en toegelicht. 
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3.3. Governance-aandachtspunten  

3.3.1 Nog maar eens een plan? 

De opmaak van een Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020 is een Europese verplich-
ting. De SERV gaat er echter vanuit dat het Vlaams hervormingsprogramma méér wil en 
moet zijn dan een formele verplichting. De Vlaamse regering heeft de SERV immers ge-
vraagd om voorafgaand aan de opmaak ervan aan te geven op welke uitdagingen, krachtlij-
nen, aandachtspunten en maatregelen het programma de nadruk moet leggen. Zo’n advies-
vraag heeft uiteraard enkel zin als het Vlaams hervormingsprogramma meer is dan een 
rapportage aan Europa, en het ook intern in Vlaanderen zelf beleidsmatig een grote beteke-
nis heeft. 

Dit uitgangspunt kan enigszins in vraag gesteld worden. Niet omdat het Vlaams hervor-
mingsprogramma niet belangrijk zou worden geacht, maar omdat het overlapt met een hele 
reeks andere beleidsdocumenten, -plannen en –programma’s met deels dezelfde thema’s en 
doelstellingen. Dat creëert niet enkel een coördinatieprobleem, maar zaait ook verwarring 
over wat nu werkelijk telt. Naast het hervormingsprogramma Europa 2020 is er immers ook 
het Pact 2020, Vlaanderen in Actie (ViA) en het Werkgelegenheid- en Investeringsprogram-
ma (WIP), en er loopt momenteel een advies- en consultatieprocedure over een ontwerp van 
Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling (VSDO)4. Bovendien zijn er tal van andere (ont-
werpen van) strategische beleidsdocumenten, plannen en programma’s met duidelijke linken 
met de doelstellingen en onderwerpen van het Vlaams hervormingsprogramma Europa 
20205. Ook op een lager niveau zijn er tal van beleidsdocumenten en -plannen en -
programma’s, die soms over min of meer hetzelfde gaan6. 

Het resultaat is een stapel beleidsplannen die met de beste bedoelingen zijn opgemaakt, 
maar die in werkelijkheid zorgen voor veel dubbel werk, een grote overhead, herhalingen, 
soms tegenstrijdigheden, en die verwarring zaaien over wat nu prioritair is. Finaal zijn vele 
ervan weinig structurerend voor de echte praktijk, omdat beleid vaak ook “à la minute” vorm 
krijgt en omdat de wezenlijke discussies elders en op andere momenten gebeuren. Te vaak 
blijft de correcte uitvoering dan ook achterwege, omdat instanties die instaan voor de uitvoe-
ring met een diarree aan ‘doelstellingen’, ‘prioriteiten’ en ‘sleutelprojecten’ uit verschillende 
beleidsdocumenten worden geconfronteerd, die allemaal moeten worden uitgevoerd boven-
op de bestaande taken en het lopende beleid, meestal binnen de reeds toegekende wer-
kingsmiddelen. De vele plannen realiseren dan ook te weinig wat ze in wezen zouden moe-

                                                 

 

4 Samen grenzen ver-leggen: Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling, ontwerpversie 23 juli 2010 (VR 2010 
2307 DOC.0743 en DOC.0743BIS). 

5 Bijvoorbeeld het regeerakkoord, de beleidsnota’s, het Vlaams actieplan armoedebestrijding, het meerjarenpro-
gramma slagkrachtige overheid, het milieubeleidsplan, het mobiliteitsplan, het klimaatbeleidsplan, het beleids-
plan ruimte (ruimtelijk structuurplan Vlaanderen), en dergelijke meer. 

6 Beleidsbrieven, visienota’s, uitvoeringsplan ViA, actieplannen voor energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, 
energierenovatieprogramma, delfstoffenplannen, uitvoeringsplannen in het afvalbeleid, bekkenbeheerplannen 
in het waterbeleid, actieplannen administratieve vereenvoudiging, actieplan voeding en beweging, uitvoe-
ringsplan milieuverantwoord materiaalgebruik en afvalbeheer in de bouw, actieplan maatschappelijk verant-
woord ondernemen in de bouw, masterplan duurzame mobiliteit, masterplan elektrisch rijden, masterplan 
groen vervoer, actieplan milieuvriendelijk voertuigenpark, actieplan energiezorg overheidsgebouwen, actie-
plan CO2-neutrale overheid, actieplan duurzame overheidsopdrachten, actieplan innovatief aanbesteden, wa-
terveiligheidsplannen, klimaatadaptatieplan… Alleen al in het ontwerp milieubeleidsplan (Minaplan 4) is spra-
ke van meer dan 30 actieplannen en –programma’s die zullen worden opgemaakt voor de uitvoering ervan. 
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ten beogen: visievorming, betere beleidsintegratie, meer rechtszekerheid, onderbouwde 
keuzes en duidelijke beleidsprioriteiten, effectiever en efficiënter beleid… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderstaand overlopen we de belangrijkste oorzaken en gevolgen van de huidige situatie. 

Beleidscoherentie problematisch 
Inhoudelijk is er vooreerst vaak een probleem van beleidscoherentie. Bij de opmaak van een 
nieuw plan (bv. VSDO, meerjarenprogramma slagkrachtige overheid) wordt vooral geknipt 
en geplakt uit bestaande of andere plannen (bv. Pact 2020, VSDO), waaraan vervolgens iets 
wordt veranderd of toegevoegd terwijl die andere plannen gewoon blijven bestaan. Dat leidt 
tot verschillen en onduidelijkheid over het uit te voeren beleid. 

Planprocessen en -procedures slepen soms ook lang aan, waardoor oude plannen gewoon 
worden verlengd in de tijd wanneer ze in de praktijk niet meer relevant zijn (zie RSV, milieu-
beleidsplan…), of wanneer de inhoud ervan al voorbijgestreefd is op het moment dat de 
plannen worden goedgekeurd. 

De verschillende plannen komen ook op een ander moment tot stand, met andere personen, 
via andere processen, met andere referentiekaders. IKW’s over het milieubeleidsplan bij-
voorbeeld gebeuren op een ander moment en met andere mensen dan die over bv. ViA. De-
partementen en diensten werken nog te vaak langs mekaar (verkokering), worden niet of te 
laat betrokken en voelen soms weinig eigenaarschap.  

Er is geen gedeeld toekomstperspectief voor Vlaanderen over de verschillende beleidsdo-
meinen heen. De vaststelling is dat iedere beleidssector (milieu, mobiliteit, ruimtelijke orde-
ning, economie…) zijn eigen horizonten en scenario’s ontwikkelt. Dit heeft tot gevolg dat de 
verschillende beleidsplannen die hierop gebaseerd zijn onderling onvergelijkbaar worden en 
mogelijk zelfs tegenstrijdige uitgangspunten hanteren. 

 

Niet allemaal structurerend voor de praktijk 
De overheid weet bovendien soms zelf niet meer wat er allemaal in haar plannen staat. Wei-
nigen (niemand?) hebben nog het overzicht. Dat is ook zeer moeilijk door de veelheid aan 
plannen. Bovendien blijkt herhaaldelijk dat vele plannen niet werkelijk structurerend zijn voor 

De SERV meent dat een grondige bezinning en debat nodig is over de plaats, rol en betekenis 
van de vele strategische beleidsplannen in Vlaanderen.  

Om werkelijk structurerend te zijn voor het te voeren beleid, is het volgens de SERV in elk 
geval onvoldoende dat het Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020 zich inhoudelijk ent 
op het Pact 2020 en maximaal aansluit bij andere bestaande Vlaamse beleidsdocumenten. 
Daarvoor is het nodig dat het Vlaams hervormingsprogramma wordt gezien als onderdeel van 
het uitvoeringsprogramma of ‘operationeel plan’ van het Pact 2020. Dit impliceert dat het uit-
voeringsprogramma Pact 2020 het centrale beleidsdocument wordt waarin alle prioritaire be-
leidsacties van de VSDO, het ViA uitvoeringsplan en het WIP kaderen. 
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het te voeren beleid, want dat beleid krijgt ook “à la minute” vorm, los van wat er in plannen 
staat (zie het voorbeeld7 in voetnoot). 

Ook de aard van vele beleidsplannen draagt bij tot de gebrekkige efficiëntie en effectiviteit. 
Beleidsplannen zijn in Vlaanderen vaak vooral doelstellingenplannen, waarin (liefst kwantita-
tief) wordt vastgelegd wat men tegen wanneer wil bereiken. Meestal wordt daar lang en 
breed over gediscussieerd, terwijl in de meeste gevallen consensus over de richting en het 
tempo waarin we moeten evolueren volstaat. Het debat over wat er concreet moet gebeuren 
of veranderen op het terrein en hoe dat best gebeurt via welke beleidsinstrumenten, is veel 
belangrijker dan het exacte percentage of jaartal van een doelstelling. Ook (het debat over) 
het vervolgens monitoren van die doelstellingen via indicatoren krijgt traditioneel veel aan-
dacht. Finaal is er na de doelstellingendiscussie of planfase meestal weinig tijd, middelen en 
bereidheid over om over die concrete vormgeving van het beleid het nodige analysewerk te 
doen, of blijkt dat de wezenlijke discussies elders en op andere momenten gebeuren. 

Ook beperken de concrete maatregelen in vele beleidsplannen zich tot de aankondiging dat 
een actieplan zal worden opgesteld (een actieplan hernieuwbare energie, een actieplan 
energie-efficiëntie, een energierenovatieprogramma…). Over die actieplannen is er geen of 
veel minder transparantie, inspraak en betrokkenheid. Dat gebeurt pas bij de “implementatie” 
(advisering door strategische adviesraden over concrete maatregelen en instrumenten op-
genomen in ontwerpregelgeving, na de eerste principiële goedkeuring door de Vlaamse re-
gering). Voor de stakeholders die op dat moment pas worden betrokken gaat het echter niet 
om implementatie, maar om essentiële beleidskeuzes die voordien niet werden overlegd. Dit 
leidt tot wederzijdse frustratie bij politiek en adviesraden. 

 

Draagvlak verschilt 
Vaak is er een probleem van gebrek aan tijd en ruimte voor visievorming. Doordat er vaak en 
veel wordt gepland, is er zelden sprake van een grondig en diepgaand reflectieproces geba-
seerd op toekomstverkenningen en beleidsevaluaties. 

Ook de betrokken maatschappelijke actoren bij de opmaak, concretisering en opvolging van 
plannen verschillen, waardoor niet enkel de inhoud maar ook het draagvlak verschilt: het 
Pact 2020 kwam vooral tot stand en wordt vooral opgevolgd in VESOC (idem voor het WIP), 
de invulling en uitvoering van ViA wordt vooral gestuurd door de ViA-stuurgroep en de ViA-
Raad van Wijzen, de invulling en uitvoering van de VSDO gebeurt via stakeholderoverleg 
met vooral NGO’s, ervaringsdeskundigen en experts op het vlak van duurzame ontwikkeling 
en advisering door alle strategische adviesraden, en voor het milieubeleidsplan wordt dan 

                                                 

 

7 Het actieplan voor hernieuwbare energie (VR 2010 1607 MED.0392BIS) vermeldt dat bedrijven kunnen genieten 
van ecologiesteun voor investeringen in de opwekking van energie op basis van hernieuwbare energiebron-
nen: “de subsidie bedraagt voor kleine en middelgrote ondernemingen maximaal 40% en voor grote onder-
nemingen maximaal 20%. De toelaatbare meerkost is variabel naargelang de technologieën: 10% voor wind-
turbines (meer dan 1,5 MW); 50% voor productiecentrales op basis van biomassa, biogas en 
warmtekrachtkoppeling; 10% voor fotovoltaïsche zonnepanelen”. 

Op nota bene dezelfde vergadering van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 werd een ontwerp van besluit 
goedgekeurd dat de ecologiesteun wijzigt (VR 2010 1607 DOC.0620) en dat volledig in tegenspraak is met 
het actieplan voor hernieuwbare energie. Art. 15 van het besluit bepaalt immers: “Fotovoltaïsche systemen 
zijn uitgesloten van ecologiesteun. Technologieën die in aanmerking komen voor warmtekrachtcertificaten 
komen niet in aanmerking voor ecologiesteun. Technologieën die in aanmerking komen voor steunverlening 
via groenestroomcertificaten, komen slechts in aanmerking als de onrendabele top van de technologie zonder 
ecologiesteun boven de marktprijs voor groenestroomcertificaten ligt”. 
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weer een formeel proces van advies en openbaar onderzoek gevolgd… Die afzonderlijke 
plannen creëren dan aanvankelijk veel goodwill en verwachtingen bij deze of gene stakehol-
der of partij, maar leiden uiteindelijk tot frustratie over de trage vordering en gebrekkige uit-
voering. 

 

Correcte uitvoering niet gegarandeerd 
De correcte uitvoering van veel beleidsplannen blijft inderdaad achterwege. De plannen ver-
gen doorgaans veel tijd en werk om ze op te maken, en krijgen ook politiek vaak de meeste 
aandacht. Die aandacht is er dikwijls minder voor de uitvoering nadien. 

Bovendien staan de vele plannen naast mekaar, en komen ze finaal samen bij instanties die 
instaan voor de uitvoering ervan (die soms weinig betrokkenheid voelen en eigenaarschap 
vertonen), waar weer anderen beslissen wat op een gegeven moment prioritair is gelet op de 
beperkte menskracht en middelen. Zij staan immers voor een bijna onmogelijke opdracht.  

Ter illustratie: in het Pact 2020 staan 20 (meervoudige) doelstellingen centraal; in ViA wer-
den 7 doorbraken geformuleerd, 88 strategische doelstellingen opgesteld en 335 sleutelpro-
jecten uitgewerkt; de (ontwerp) VSDO bevat een 80-tal doelstellingen in 12 clusters en 82 
prioritaire beleidsopties; het (ontwerp) milieubeleidsplan bevat 8 prioritaire onderwerpen (die 
in feite het hele milieubeleid omspannen), een 60-tal doelstellingen en 43 nieuwe “maatrege-
lenpakketten”, het (ontwerp) meerjarenprogramma voor een slagkrachtige overheid bevat 9 
sleutelprojecten, 17 organisatiebrede projecten, 19 beleidsdomeinoverschrijdende projecten 
en een 150-tal beleidsdomein- en entiteitsspecifieke projecten…, die allemaal moeten wor-
den uitgevoerd bovenop de bestaande taken en het lopende beleid, meestal binnen de reeds 
toegekende werkingsmiddelen. 

 

Nood aan debat 
De voorgaande elementen zijn geen uitgewerkte analyse, maar een aanzet tot een grondige 
bezinning en debat over de plaats, rol en betekenis van strategische beleidsplannen in 
Vlaanderen en over de manier van beleidsvoering en besluitvorming in het algemeen. Vol-
gens de SERV is dat debat dringend nodig, in het licht van het streven naar een effectieve 
en efficiënte overheid en bestuur. 

 

3.3.2 Betrokkenheid van stakeholders 

De SERV waardeert dat de Vlaamse regering heeft voorzien dat de sociale partners in ver-
schillende fases worden betrokken bij de opmaak van het Vlaams hervormingsprogramma 
EU2020, en dat ook andere stakeholders een inbreng kunnen doen.  

Met name heeft de Vlaamse regering volgend proces vooropgesteld, waar de SERV zich kan 
bij aansluiten: 

 Input voor de opmaak van het Vlaams hervormingsprogramma uit de departementen 
(via de ambtelijke Europa 2020-werkgroep en de IKW Europa 2020) en uit de SERV 
(cf. voorliggende adviesvraag). 

 Bespreking van een ontwerpprogramma in VESOC. 
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 Voorlegging van het ontwerpprogramma, zoals goedgekeurd door VESOC, aan de 
diverse strategische adviesraden en aan de VVSG, VVP en de Verenigde Verenigin-
gen. 

 Goedkeuring in VESOC van een definitief programma. 

 

Deze aanpak sluit zowel aan bij de actieve betrokkenheid en inbreng van de sociale partners 
rond de hervormingsprogramma’s en voortgangsrapporten in het verleden (2005-2009), als 
bij de vraag van Europa om het programma in partnerschap uit te werken en uit te voeren en 
het draagvlak en eigenaarschap voor de nieuwe strategie te vergroten. 

Zeker wanneer het Vlaams hervormingsprogramma, zoals door de SERV gevraagd, wordt 
gezien als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Pact 2020 (cf. supra), is het 
noodzakelijk dat dit overleg- en consultatieproces met de nodige zorg en kwaliteit wordt ge-
voerd. Bovendien dringt de SERV erop aan dat niet alleen de opmaak maar ook de uitvoe-
ring en evaluatie gebeurt in nauwe samenspraak met de stakeholders van het Pact 2020. 

 

De SERV hecht verder ook belang aan de goede wisselwerking met het federale beleidsni-
veau voor de opmaak en uitvoering van het nationaal hervormingsprogramma. Zoals in het 
verleden is gebeurd, is het in elk geval wenselijk dat in het toekomstige nationale hervor-
mingsprogramma de nodige ruimte wordt voorzien voor de programma’s van de regio’s. 

 

3.3.3 Verdere uitvoering 

Belangrijker nog dan het hervormingsprogramma zelf, zijn de concrete uitvoering en realisa-
ties op het terrein. Terzake wenst de SERV te verwijzen naar het Pact 2020, daar waar wordt 
gesteld: “Concreet wordt dit Pact in de loop van 2009 omgezet in een ‘operationeel plan’, 
waarin acties verder worden uitgewerkt en vertaald in mijlpalen en indicatoren, en waarin de 
verantwoordelijken en betrokkenen worden opgelijst. Dit moet iedere regeerperiode resulte-
ren in taakstellingen voor de verschillende beleidsdomeinen. Vervolgens zal de Vlaamse 
regering voor iedere substantiële hervorming of beleidsinitiatief voorafgaandelijk een ‘plan 
van aanpak’ opstellen met duidelijke stappen in het proces, inclusief het maatschappelijk 
overleg en de publieke consultatie. Over de uitvoering van die plannen wordt systematisch 
gerapporteerd aan het Vlaams Parlement. We zullen de globale uitvoering van dit Pact 
nauwgezet opvolgen via VESOC – het Vlaams Economisch en Sociaal Overlegcomité – en 
er jaarlijks publiek over rapporteren. Vlaamse regering en sociale partners engageren zich 
tevens om het pact periodiek te evalueren en te actualiseren op basis van de realisaties en 
nieuwe trends en ontwikkelingen.” 

 

3.3.4 Monitoring en opvolging 

Europa hecht veel belang aan de monitoring en evaluatie van de op nationaal niveau ge-
boekte vorderingen met het uitvoeren van de strategie. Dat is op Vlaams niveau ook voor het 
Pact 2020 het geval. In samenspraak met de SERV werd een hele reeks indicatoren vastge-
legd voor de opvolging van het Pact 2020. In februari 2010 voerde de Studiedienst van de 
Vlaamse regering een eerste meting uit. Die nulmeting werd besproken met de onderteke-
naars van het Pact op de Open Dialoogdag van 23 maart 2010. Bovendien worden er voor 
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heel wat deelaspecten meer gedetailleerde indicatoren bijgehouden of ontwikkeld die ook 
voor de monitoring van het Vlaams hervormingsprogramma van belang zijn (bv. in het kader 
van de monitoring van ViA en het regeerakkoord, het meerjarenprogramma slagkrachtige 
overheid…). 

De SERV meent dan ook dat maximaal gebruik moet worden gemaakt van de Kernindicato-
ren en te ontwikkelen indicatoren opgemaakt in het kader van het Pact 2020. Verder onder-
streept de SERV dat een loutere monitoring van de voortgang niet volstaat. Zo mogelijk nog 
belangrijker voor de effectiviteit en efficiëntie van het beleid is dat er ook een regelmatig eva-
luatie gebeurt van de redenen waarom bepaalde doelstellingen en acties niet of niet tijdig 
(dreigen te) worden gerealiseerd. 
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4. Hoofdstuk 2 (richtsnoeren 1 tot 3): efficiënt 
en doeltreffend bestuur  

Richtsnoer 1: de kwaliteit en houdbaarheid van de overheidsfinanciën waarborgen 

Richtsnoer 2: macro-economische onevenwichtigheden verhelpen 

Richtsnoer 3: onevenwichtigheden in de eurozone beperken 

[Richtsnoer 6: onderneming– en consumentenklimaat verbeteren en industriële basis mo-
derniseren] 

 

4.1. Het kader 

Tegen de achtergrond van de crisis wil de Europa 2020-strategie een sterkere economische 
coördinatie binnen de eurozone promoten, om macro-economische onevenwichten het hoofd 
te bieden. Het thema van gezonde overheidsfinanciën wordt in de Europa 2020-strategie dan 
ook sterker beklemtoond dan in de Lissabonstrategie.  

Naast gezonde overheidsfinanciën is een efficiënte en effectieve overheid een tweede in-
houdelijke speerpunt. Deze bekommernis komt terug in richtsnoer 6 (“ondernemings– en 
consumentenklimaat verbeteren en industriële basis moderniseren”), waarin de lidstaten 
worden aangemaand om hun ondernemingsklimaat verder te verbeteren, door hun over-
heidsapparaat te moderniseren, de administratieve lasten te verlichten en nauw samen te 
werken met het bedrijfsleven en andere belanghebbende partijen.  

De lidstaten moeten ook zorgen voor stabiele en coherente regelgeving, voor overheidsop-
drachten die innovatie stimuleren, voor transparantie en effectieve mededinging en effectief 
toezicht op markten. Een van de zeven vlaggenschepen of kerninitiatieven van de EU2020-
strategie (voorstel Europese Commissie) betreft een digitale agenda voor Europa. 

De SERV meent dat gezonde overheidsfinanciën en een efficiënte en effectieve overheid 
met inbegrip van betere regelgeving ook in het Vlaamse hervormingsprogramma een belang-
rijke plaats toebedeeld moeten krijgen8. Het grote macro-economische belang van gezonde 
overheidsfinanciën is al langer duidelijk, en werd de laatste maanden opnieuw ten overvloe-
de bewezen. Maar ook efficiënte en effectieve overheden en betere regelgeving zijn cruciaal 
voor een “slimme, duurzame en inclusieve groei”: governance matters. De rol van de over-
heid is in heel wat maatschappelijke domeinen immers cruciaal voor het verzekeren van 
kwalitatieve dienstverlening, het benutten van kansen en het effectief oplossen van proble-
men.  

Beter bestuur en betere regelgeving zijn bovendien belangrijk voor de competitiviteit, het 
aantrekken van investeringen en de economische groei. Zij vormen in het licht van de crisis 
een van de strategieën die worden gebruikt9 om de economie aan te zwengelen en een 

                                                 

 

8 SERV, Advies Lissabonstrategie post 2010, 13 mei 2009. 

9 Onder meer in het Vlaamse relanceplan ‘Herstel het vertrouwen’ en in het WIP werden maatregelen opgenomen 
om procedures te vereenvoudigen en zo de publieke en private investeringen te versterken en te versnellen. 
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groene groei10 te stimuleren. Bovendien versterken de economische crisis en het overheids-
tekort de aandacht voor de efficiënte benutting van de overheidsmiddelen (financieel, perso-
neel, debat over kerntaken…). Elk inefficiënt beleid en elk inefficiënt gebruik van overheids-
middelen drukt immers - via belastingen of via onnodig hoge kosten en lasten voor bedrijven, 
burgers en organisaties - op de economie als geheel, en vermindert de mogelijkheden om 
het hoofd te bieden aan belangrijke uitdagingen in onze samenleving. Belangrijke uitdagin-
gen zoals globalisering, vergrijzing, armoede, klimaatverandering zijn immers in toenemende 
mate complexe maatschappelijke vraagstukken, waardoor vasthouden aan de traditionele 
manier van werken geen optie is. Ook hierdoor zijn voortdurende hervormingen gericht op 
een effectieve en efficiënte overheid noodzakelijk. 

Tegelijk blijft de achterstand van Vlaanderen (ten opzichte van andere landen en regio’s) op 
meerdere voor gezonde overheidsfinanciën en efficiënte en effectieve overheden relevante 
terreinen aanzienlijk. Analyses, onder meer door de OESO, de Europese Commissie maar 
ook door de SERV, tonen aan dat er op onderdelen vooruitgang werd geboekt de laatste 
jaren, maar dat Vlaanderen (en België) volgens internationale standaarden en onderzoek 
niet altijd goed scoren. Hierna stipt de SERV aan welke belangrijke hindernissen moeten 
worden aangepakt, en welke acties prioritair zijn voor het Vlaamse hervormingsprogramma. 

 

4.2. Het Pact 2020 als uitgangspunt 

Voor de SERV moet bij de invulling van het Vlaamse hervormingsprogramma het Pact 2020 
centraal staan, en in het bijzonder de doelstellingen11 18, 19 en 20. Ook doelstelling 1 (com-
petitieve, polyvalente kenniseconomie) is relevant, in het bijzonder voor het macro-
economische evenwicht dat in richtsnoer 2 aan bod komt.  

Bij de start van de huidige Vlaamse regering heeft de SERV gevraagd dat de Pact 2020-
doelstellingen op een planmatige en overlegde wijze geconcretiseerd en uitgevoerd wor-
den12. Daarbij heeft de SERV waar relevant tussendoelen en acties geformuleerd. 

 

Voor doelstelling 18 stelde de SERV voor: 

1. dat de Vlaamse overheid zo snel mogelijk een set van outputgerichte indicatoren uit-
werkt, die de kwaliteit en kwantiteit, de efficiëntie én de relatie tussen alle dimensies 
van het overheidsingrijpen kan opvolgen, evalueren en zo nodig in overleg met de be-
trokkenen kan bijsturen, zodanig dat met een betrouwbare nulmeting kan worden ge-

                                                 

 

10 De OESO schrijft terzake: “Regulation, in addition to taxation and expenditure, is one of the key levers that 
governments can use to promote Green Growth. Quality regulation can be an enabling factor to foster and im-
plement a green growth agenda, facilitating the adoption of more efficient innovative technologies. Poorly de-
signed or applied regulations may prove detrimental and impose significant costs. Therefore, regulatory de-
sign matters to facilitate the adaptive process throughout the economy, and stimulate growth in cleaner 
sectors. At the same time, regulatory instruments intended to stimulate the take up of green technologies may 
inadvertently constrain market dynamics and lead to inefficient and ineffective solutions. Furthermore, without 
proper oversight and a sound regulatory policy, there is a risk of regulatory incoherence and overlap between 
new green-growth related regulatory proposals and the stock of existing regulations.” OECD, Regulatory Poli-
cy at the Crossroads: Towards a New Policy Agenda. Paris: OECD, 2010. 

11 Zie Hoofdstuk 8 (Bijlage 2) op pagina 42 en verder, met de 20 doelstellingen van het Pact 2020. 
12 SERV, Pact 2020: Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse regering, juni 2009. 
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start bij de uitvoering van het Pact 2020 (acties: vastleggen van de methode en taak-
verdeling, uitvoering van het ontwikkelingswerk, validering van een eerste indicatoren-
set, implementatie van de afgesproken indicatorenset. 

2. dat, in overleg met de belangrijkste stakeholders, op alle betrokken niveaus, realisti-
sche doelstellingen worden opgesteld voor de te bekomen efficiëntiewinsten en be-
leidsresultaten, die in gedifferentieerde doelstellingen per beleidsdomein en beleidsni-
veau vertaald worden (acties: vastlegging van de algemene doelstelling om een netto 
efficiëntiewinst te realiseren vergelijkbaar met de topregio’s die een vergelijkbaar over-
heidsaanbod realiseren, vertaling van de vastgelegde algemene doelstellingen in gedif-
ferentieerde doelstellingen per beleidsdomein, uitgavensoort en beleidsniveau, verta-
ling van de doelstellingen in operationele programma’s en projecten, uitwerking van 
een geschikte “governance structuur”, voorzien van middelen. 

3. dat de bovenvermelde actieplannen ook doelstellingen, programma’s en projecten om-
vatten met het oog op de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan bur-
gers en ondernemingen (acties: opzet van een registratiesysteem voor het meten en 
opvolgen van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening, opmaak van doelstellin-
gen, programma’s en projecten voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstver-
lening aan burgers en ondernemingen. 

4. dat de visievorming en samenhang in strategieontwikkeling en strategische beleidsvoe-
ring (binnen beleidsdomeinen en tussen beleidsvelden) worden versterkt, met het oog 
op langere termijnplanning, beleidsconsistentie, standvastigheid en een meer integraal 
beleid; en dat het lokale beleidsniveau meer geïntegreerd wordt aangestuurd, met ver-
duidelijking van hun rol en takenpakket (acties: uitvoering van de voorstellen van de 
Commissie Efficiënte en Effectieve overheid op het vlak van beleidscoördinatie, In 
aanvulling van die voorstellen voortbouwen op de andere initiatieven die in Vlaanderen 
en in andere landen met succes worden genomen om de coördinatie en samenhang 
van het beleid te vergroten). 

5. dat er een ambitieus programma wordt uitgewerkt voor betere regelgeving, dat bureau-
cratische belemmeringen, administratieve lasten en onnodig zware nalevingskosten 
van regelgeving vermijdt en wegneemt; dat er maatregelen worden genomen om de 
kwaliteit van nieuwe regelgeving en nieuwe beleidsbeslissingen substantieel te verho-
gen, dat wordt gezorgd voor systematische evaluatie van het gevoerde beleid, en dat 
op proactieve en gemandateerde wijze de Vlaamse bijdrage aan de Europese beleids-
voorbereiding en besluitvorming wordt vergroot, dat de omzetting van Europese regel-
geving in intern recht beter wordt bewaakt (acties: vermindering van de administratieve 
lasten voor alle doelgroepen met 25% tegen 2012, vastlegging van doelstellingen voor 
de kwaliteitsverbetering van regelgevingsagenda’s en RIA’s, opmaak van een actieplan 
voor de vastlegging en uitvoering van ex post beleids- en wetsevaluaties, opmaak van 
een actieplan voor de versterking van de Vlaamse bijdrage aan de Europese beleids-
voorbereiding en besluitvorming en voor de tijdige en correcte omzetting van Europese 
regelgeving in intern recht. 

6. dat er via regulering en marktordening wordt gezorgd voor een optimale benutting van 
de infrastructuur, voor juiste prijzen, voor een kwaliteitsvolle dienstverlening en voor de 
realisatie van publieke belangen, in het bijzonder van de universele dienstverlening en 
de openbare dienstverplichtingen (bescherming van de gebonden afnemers, leverings-
zekerheid, milieubescherming, veiligheid en gezondheid), en dat de positie wordt ver-
sterkt van onafhankelijke regulatoren (elektriciteit, gas, water, transport…) die toezien 
op de marktwerking en de prijsvorming, de mededinging bevorderen, de toegang tot 
netwerken en netwerkinfrastructuur reguleren en publieke belangen bewaken (acties: 
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evaluatie en internationale benchmarking van de effectiviteit en efficiëntie van de 
marktordening, universele dienstverlening en openbare dienstverplichtingen in nutssec-
toren; evaluatie en internationale benchmarking van de werking en positie van onaf-
hankelijke regulatoren). 

 

Voor doelstelling 19 werd aan de Vlaamse regering gevraagd dat ten aanzien van de SERV: 

 de raadpleging via aangepaste werkwijzen (witboeken/conceptnota’s, overleg, timing 
van adviesvragen...) vroeger in het besluitvormingsproces gebeurt; 

 de SERV periodiek actief wordt geïnformeerd over de beleids- en regelgevingsagenda, 
op basis waarvan afspraken worden gemaakt over het tijdstip en de tijdsorde waarbin-
nen de SERV wordt gevat met opdrachten vanuit de Vlaamse regering; 

 de Vlaamse regering via aangepaste werkwijzen systematisch zorgt voor feedback 
over het gevolg dat zij geeft aan advies van de SERV; 

 de voorgaande punten samen met afspraken over informatie-uitwisseling worden vast-
gelegd in het protocol dat de Vlaamse regering met de SERV dient af te sluiten. 

 

Ten aanzien van VESOC werd gevraagd: 

 in het VESOC-protocol bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering worden af-
sprakenkaders vastgelegd waarbij de werking van VESOC (werkgroep, informeel en 
formeel plenair) als het overlegforum voor alle thema’s met sociaaleconomische reper-
cussies wordt verzekerd; 

 de Vlaamse regering ontwikkelt in overleg met de Vlaamse sociale partners binnen de 
VESOC-context een indicator die maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) 
goed in kaart brengt. 

 

Voor doelstelling 20 wees de SERV erop dat de combinatie van de financiële en economi-
sche crisis en het expansief begrotingsbeleid van de voorbije jaren – in het bijzonder in 2008 
en 2009 - de doelstelling van schuldenvrije Vlaamse financiën in het gedrang heeft gebracht. 
Hierdoor werd een structureel deficit gecreëerd waardoor de duurzaamheid van de Vlaamse 
begroting in het gedrang komt. De SERV heeft in dit kader reeds gepleit voor een snelle af-
bouw van het tekort. De doelstelling van de huidige regering om in 2011 een begrotings-
evenwicht te bereiken wordt door de SERV als positief beschouwd en is een belangrijke 
aanzet om terug aansluiting te vinden bij een gezond begrotingsbeleid.  

Daarnaast zal de Vlaamse overheid ook een eigen Vlaams stabiliteitsprogramma moeten 
uitwerken, waarbij de begrotingsdoelstellingen voor de komende jaren geconcretiseerd wor-
den. Een belangrijk element hierbij zal zijn hoe de schuld, die grotendeels het gevolg is van 
de financieel-economische crisis, zal afgebouwd worden. Deze doelstelling werd ook opge-
nomen in de beleidsnota van de minister van Begroting.  

 

Voor doelstelling 1 stelde de SERV voor: 

 Het BBP per capita in lopende prijzen bevindt zich in de top 7 van de “kennisintensie-
ve” regio’s van de EU; 
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 De Vlaamse concurrentiepositie, uitgedrukt in de geharmoniseerde competitiviteitindi-
catoren van de ECB13, verbetert jaarlijks. Deze indicator is op Vlaams niveau in ontwik-
keling14; 

 Vlaanderen behoort tot de top 5 van de “kennisintensieve” regio’s qua investeringen; 

 De efficiëntie en productiviteit van de Vlaamse economie verbetert jaarlijks. De totale 
factorproductiviteit - de meer efficiënte inzet van de productiemiddelen arbeid en kapi-
taal - vertegenwoordigt minstens 0,7 procentpunt van de economische groei15. 

 

De impact van de wereldwijde financieel-economische crisis16 is en blijft uiteraard groot voor 
de macro-economische variabelen. Bovendien impliceert de vandaag aarzelende economi-
sche heropleving in de komende maanden en jaren nog heel wat onzekerheid over de eco-
nomische ontwikkelingen, zowel in Vlaanderen als andere regio’s en landen in Europa. Vele 
variabelen kunnen op korte termijn immers sterk divergent evolueren (per regio of land grote 
verschillen in bijvoorbeeld investeringen en besparingen op overheidsuitgaven, met een be-
langrijke impact op de economische groei).  

Dat neemt niet weg dat Vlaanderen ook vandaag – onafhankelijk van de evolutie in andere 
gewesten en landen in Europa – haar doelstellingen voor de belangrijkste macro-
economische variabelen dient te behouden en te realiseren, zoals vooropgesteld in het Pact 
2020. 

 

4.3. De aangekondigde Vlaamse beleidskaders als 
leidraad 

Vooruitlopend op aangekondigde Vlaamse beleidskaders heeft de SERV in enkele adviezen 
reeds zijn belangrijkste prioriteiten aangegeven voor een efficiënte en effectieve overheid en 
voor gezonde overheidsfinanciën. Ook het WIP bevat een reeks engagementen die passen 
binnen het thema effectief en efficiënt bestuur. De SERV vraagt dat die prioriteiten onverkort 
worden meegenomen in het Vlaams hervormingsprogramma. De bedoelde beleidskaders en 
voorstellen van de SERV worden hierna kort in herinnering gebracht. 

 

                                                 

 

13 Deze indicatoren brengen de kosten- en prijzencompetitiviteit van een land binnen de Eurozone in kaart, en niet 
de andere elementen die tot de competitiviteit (zoals: opleidingsniveau werkzame personen, infrastructuur…) 
bijdragen. 

14 Deze indicator (methodologie: Europese Centrale bank) is op Vlaams niveau nog in ontwikkeling.  
15 Een stijgende factorproductiviteit betekent: de reële groei van de toegevoegde waarde stijgt sneller dan op 

basis van de groei van de factoren arbeid (uitgedrukt in aantal werkzame personen, aantal arbeidsuur, en 
scholingsgraad) en kapitaal (uitgedrukt in investeringen en kapitaalstock) kan verklaard worden. Deze econo-
mische groei dient uiteraard gerealiseerd zonder Doelstellingen 9 (werkzaamheid), 10 (werkbaarheid) en 11 
(talent) in gevaar te brengen. Deze variabele wordt vandaag enkel op Belgisch niveau gedocumenteerd. 

16 Zie ook: SERV, Impact van de financiële en economische crisis op Vlaanderen en België. Analyse huidige 
situatie: 1/ Impact van de crisis, en 2/ Analyse van de herstelplannen, september 2009. 
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4.3.1 Strategisch beleidskader voor betere regelgeving 

In het Pact 2020 en in het WIP is opgenomen dat Vlaanderen een ambitieus programma 
voor betere regelgeving zal opmaken, dat bureaucratische belemmeringen, administratieve 
lasten en onnodig zware nalevingskosten van regelgeving vermijdt en wegneemt. Daartoe 
zijn volgens het Pact 2020 specifiek ook maatregelen nodig om de kwaliteit van nieuwe re-
gelgeving en nieuwe beleidsbeslissingen substantieel te verhogen, en om het gevoerde be-
leid systematisch te evalueren.  

De voor betere regelgeving bevoegde minister heeft intussen aangekondigd dat het strate-
gisch beleidskader voor betere regelgeving uit 2000 en 2001 op korte termijn zal worden 
vernieuwd. Zo’n kader moet volgens de SERV dienen om de visie en de basisprincipes voor 
het wetgevingsbeleid te bevestigen. Het moet de strategische doelstellingen, instrumenten, 
middelen, verantwoordelijkheden en prioriteiten regeringsbreed vastleggen. Het strategisch 
kader kan tegelijk worden gebruikt als krachtig signaal om betere regelgeving opnieuw hoog 
op de agenda te zetten.  

In zijn advies van 10 maart 201017 heeft de SERV op basis van een uitgebreide evaluatie van 
10 jaar Vlaams wetgevingsbeleid18 acht prioriteiten voor een structurele verbetering van de 
kwaliteit van het beleid en de regelgeving aangegeven19. Ook de grotendeels gelijklopende 
conclusies van de recente doorlichting door de OESO zijn daarbij een nuttig referentiepunt20. 

 

4.3.2 Actieplannen administratieve vereenvoudiging 

In het Pact 2020 en in het WIP is een drastische vermindering van de administratieve lasten 
voor alle doelgroepen overeengekomen. In het ontwerp meerjarenprogramma voor een slag-
krachtige overheid is vervolgens een norm en indicator opgenomen voor de opvolging van 
de administratieve lasten, voor zowel burgers, bedrijven en organisaties als voor lokale be-
sturen en de Vlaamse overheid zelf. In uitvoering daarvan wordt momenteel door alle be-
leidsdomeinen gewerkt aan actieplannen voor administratieve vereenvoudiging en aan een 
beleidsdomeinoverschrijdend actieplan. Op die actieplannen zit echter grote vertraging21, en 
bovendien hebben de actieplannen die momenteel al wel beschikbaar zijn een nog beperkt 
ambitieniveau (zie tabel). 

 

                                                 

 

17 SERV, Advies betere regelgeving voor een effectieve en efficiënte overheid en meer welvaart en welzijn, 10 
maart 2010. 

18 SERV (2010), Rapport: Wetgevingsprocedures, -structuren en –instrumenten in Vlaanderen: een evaluatie van 
10 jaar wetgevingsbeleid in Vlaanderen, 164 p. 

19 Die acht prioriteiten zijn: 1 Het strategisch beleidskader voor betere regelgeving vernieuwen. 2 De efficiëntie en 
effectiviteit van de regelgevingsprocedures vergroten. 3 De regelgevingsagenda’s upgraden. 4. Regulerings-
impactanalyse beter toepassen. 5 Een consultatiebeleid voeren. 6 Administratieve vereenvoudiging versnel-
len. 7 Kennis en capaciteit opbouwen binnen de beleidsdomeinen. 8 Goede voorbeelden verspreiden. 

20 OECD (2010). Better Regulation in Europe: Belgium. Paris, OECD. 
21 Reeds eind 2007 besliste de Vlaamse Regering om te starten met een nieuwe generatie actieplannen voor 

administratieve vereenvoudiging. Die nieuwe actieplannen zouden gebaseerd worden op “nulmetingen” en 
duidelijke kwantitatieve doelstellingen bevatten. De deadlines voor de nulmetingen (31/12/2008) en voor de 
actieplannen met reductiedoelstellingen (31/03/2009) werden niet gehaald. Wel werd beloofd dat alle nulme-
tingen en actieplannen zouden afgerond zijn tegen eind 2009, hetgeen echter niet het geval was. 



Advies Vlaams hervormingsprogramma EU2020 

 

22 

Actieplannen administratieve vereenvoudiging: stand van zaken, augustus 2010 

 

Nulmeting-eindrapport Actieplan 

Rapport22 
Gemeten% re-

gelgeving23 
Actieplan 

Reductie-
doelstelling 

DAR  def 17% (18/105) def 6,28% 

BZ  def 7% (7/103) def 20% 

FB  validering 8% (24/300) in opmaak 

IV  def in opmaak 

EWI  validering 20% (27/133) in opmaak 

OV in opmaak 10% (111/1134) in opmaak 

WVG def 20% def 20% 

CJSM validering 22,5% (19/68) in opmaak 

WSE def def 20% 

LV in opmaak in opmaak 

LNE validering 4% (14/373) in opmaak 

MOW def 7,2% (9/125) in opmaak 

RWO in opmaak in opmaak 

 

De SERV herhaalt dan ook dat de inspanningen voor administratieve vereenvoudiging moe-
ten worden opgevoerd24. De prioritair te reduceren lasten moeten worden bepaald op basis 
van de reeds uitgevoerde nulmetingen enerzijds en van een bevraging van de doelgroepen 
naar de meest gevoelde knelpunten anderzijds De strategische adviesraden en vertegen-
woordigers van de doelgroepen die aan de administratieve verplichtingen moeten voldoen, 
moeten daarom volwaardig worden betrokken bij het opstellen en opvolgen van de actie-
plannen met vereenvoudigingsprojecten die worden opgemaakt.  

Daarnaast moet worden vermeden dat de opmaak van actieplannen per beleidsdomein (sa-
men met een beleidsdomeinoverschijdend actieplan) de verkokering in de hand werkt. Wat 
telt zijn reële verbeteringen voor de doelgroepen zelf, niet de wijze waarop de overheid is 
georganiseerd. De proefprojecten voor de vermindering van de beheerskosten verdienen 
verdere ondersteuning en veralgemening. 

                                                 

 

22 Validering = het document wordt voorgelegd ter validatie aan het managementcomité van het beleidsdomein.  

In opmaak = het beleidsdomein finaliseert het rapport en zal het daarna voorleggen aan het managementcomité 
van het beleidsdomein. 

23 Percentage regelgeving dat onderworpen is aan de screening in het eindrapport. Dit percentage is de verhou-
ding van het aantal besluiten en decreten ten opzichte van het totale aantal. 

24 SERV, Advies betere regelgeving voor een effectieve en efficiënte overheid en meer welvaart en welzijn, 10 
maart 2010. 
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4.3.3 Participatie en consultatie 

In het Pact 2020 is voorzien dat transparantie en de tijdige participatie van middenveld en 
doelgroepen aan de strategische planning en beleidsvoorbereiding worden verzekerd, zodat 
het maatschappelijke draagvlak en de kwaliteit van het beleid worden versterkt. De informa-
tie-, consultatie-, overleg-, communicatie- en verantwoordingspraktijk moeten worden verbe-
terd, en nieuwe vormen van participatie en e-democratie moeten worden ontwikkeld. In uit-
voering daarvan loopt momenteel onderzoek naar de consultatiepraktijk en wordt gewerkt 
aan een consultatiecode. 

De SERV herhaalt in dat verband dat er nood is aan een expliciet beleid gericht op de ver-
sterking van de transparantie en de participatie van stakeholders in beleidsprocessen25. On-
derdelen zijn: strategische doelstellingen, handleidingen consultatiemethodes en -
procedures, gepaste minimumtermijnen voor consultaties, een centrale website of uniek toe-
gangspunt voor publicatie en raadpleging van voorgenomen beleid en regelgeving, maatre-
gelen om reacties op ontvangen opmerkingen te verzekeren, en voorzieningen om de kwali-
teit van de consultatieprocessen op te volgen. Voor de strategische adviesraden kan het 
overleg met de regering over het werkprogramma een belangrijk instrument zijn om het con-
tact met de beleidsverantwoordelijken te optimaliseren en met proactieve adviezen in te spe-
len op de beleidsagenda. 

 

4.3.4 Versnelling investeringsprojecten 

In uitvoering van het regeerakkoord richtte de Vlaamse regering een ambtelijke task force en 
een politiek stuurcomité op voor de versnelling van investeringsprojecten. Die moeten de 
voorstellen van de zgn. Commissie Berx en de Commissie Sauwens verder concretiseren en 
uitvoeren. De SERV gaf in een recent advies uit eigen beweging een reactie op die voorstel-
len en formuleerde prioriteiten en suggesties voor verdere concretisering26. Daarnaast bevat 
het advies ook bijkomende eigen voorstellen waarvan de focus, in aanvulling op de voorstel-
len van de beide Commissies, ligt op maatregelen relevant voor ‘gewone’ investeringsprojec-
ten (en niet enkel voor grote of maatschappelijk belangrijke projecten of infrastructuurwer-
ken). De voorstellen van de SERV betreffen algemene aspecten van procesarchitectuur, 
projectmanagement en bestuurscultuur, en aanpassingen van specifieke regelgeving en pro-
cedures voor o.a. vergunningen, advisering en beroep, termijnen, milieueffectrapportage, 
ruimtelijke ordening en natuur. 

 

4.3.5 Meerjarenprogramma slagkrachtige overheid 

In het Pact 2020 is voorzien dat Vlaanderen tegen 2020 een performant apparaat op politiek 
en administratief niveau ontwikkelt dat toegankelijke en kwaliteitsvolle diensten aanbiedt, en 

                                                 

 

25 Zie voetnoot 24. 

26 SERV, Advies versnelling investeringsprojecten, 26 mei 2010. 
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dat de Vlaamse overheid de efficiëntie en effectiviteit van haar optreden verhoogt tot het ni-
veau van de best presterende landen en regio’s met een vergelijkbaar welvaartsmodel, re-
kening houdend met de eigenheid van onze staatsstructuur. Intussen stelde het College van 
Ambtenaren-Generaal (CAG) in opdracht van de Vlaamse regering een ontwerp van “meer-
jarenprogramma slagkrachtige overheid” op. De Commissie Efficiënte en Effectieve Overheid 
(CEEO) en de SERV adviseerden over het ontwerp meerjarenprogramma27.  

In zijn advies verwelkomde de SERV onder meer de brede focus op zowel efficiëntie, effecti-
viteit als kwaliteit, de strategische doelstellingen van het meerjarenprogramma (minder be-
stuurlijke drukte en meer administratieve lastenverlaging, meer doen met minder, verbetering 
van de dienstverlening, verbetering van het oplossingsvermogen en de verantwoording) en 
de gelaagde aanpak, waardoor maatwerk mogelijk is (binnen een gezamenlijk raamwerk) en 
doelstellingen en acties gediversifieerd kunnen worden. Daarnaast bevat het advies ook een 
reeks kritische bemerkingen en suggesties voor verbetering. De belangrijkste verbeterpunten 
zijn volgens de SERV het te lage ambitieniveau (beperkt tot al bestaande projecten, geen 
duidelijke kwantitatieve taakstellingen…), de minimalistisch opgevatte inspraak en participa-
tie bij het meerjarenprogramma, de wijze van aansturing, de transparantie, de indicatorenset 
en het verzekeren van dynamiek (mijlpalen, formele evaluatiemomenten…).  

 

4.3.6 Structureel begrotingsbeleid 

Momenteel vormen het geconsolideerd vorderingensaldo en de schuldevolutie van de 
Vlaamse Gemeenschap de focus van het begrotingsbeleid. De voorbije jaren hebben aange-
toond dat het opvolgen van deze twee kernindicatoren niet alle problemen uitsluit. Hoewel de 
zware budgettaire gevolgen van de financieel-economische crisis niet konden vermeden 
worden, heeft het cyclisch beleid van de voorbije jaren het effect ervan nog verergerd met de 
saneringsoperatie van 2010 en 2011 tot gevolg. Om dergelijke bruuske schokken in de toe-
komst te temperen acht de SERV het wenselijk dat het begrotingsbeleid wordt afgestemd op 
de structurele vorderingensaldi en niet meer louter op de nominale saldi. Een structureel 
vorderingensaldo geeft immers beter aan of de regering een expansief dan wel een restrictief 
begrotingsbeleid voert.  

Hiertoe moet in eerste instantie een gelegitimeerde methode uitgewerkt worden om deze 
structurele saldi te ramen. Daarnaast moet er ook een nieuw begrotingspad uitgewerkt wor-
den om de structurele gezondheid van de Vlaamse overheidsfinanciën in de toekomst te 
bewaken. Voor de methode heeft de SERV in zijn advies van juli 2010 reeds een concreet 
voorstel geformuleerd. De SERV roept de regering op om, vertrekkende van dit voorstel, een 
algemeen aanvaarde methode te ontwikkelen.  

Tevens is de SERV vragende partij om op korte termijn te komen tot een nieuwe Vlaamse 
begrotingsnorm zoals aangekondigd in Pact 2020. 

 

                                                 

 

27 SERV, Advies over het ontwerp Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid, 1 juli 2010. 
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5. Hoofdstuk 3 (richtsnoeren 4 tot 6): een 
competitieve en duurzame economie 

Richtsnoer 4: steun voor O&O en innovatie optimaliseren, kennisdriehoek intensiveren en 
potentieel van de digitale economie benutten 

Richtsnoer 5: zuiniger omgaan met hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen beper-
ken 

Richtsnoer 6: onderneming– en consumentenklimaat verbeteren en industriële basis moder-
niseren 

Voorafgaande opmerking: dit advies volgt de structuur van de mededeling van aan de 
Vlaamse Regering over het Vlaams Hervormingsprogramma Europa 2020 (VR 2010 0207 
DOC.0340Bis), in vijf inhoudelijke hoofdstukken. Dit impliceert dat in dit hoofdstuk een zeke-
re overlap ontstaat met het tweede hoofdstuk (efficiënt en doeltreffend bestuur, richtsnoeren 
1 tot 3), omdat de besproken richtsnoeren elkaar gedeeltelijk overlappen.  

 

5.1. Richtsnoer 4: innovatie 

5.1.1 Het kader 

Europa 2020 stelt drie elkaar versterkende prioriteiten voorop, waarvan slimme groei via een 
op kennis en innovatie gebaseerde economie er één vormt. Om deze prioriteiten waar te 
maken heeft de Europese Commissie 5 kerndoelstellingen voor 2020 vooropgesteld. Voor 
innovatie luidt de kerndoelstelling “de voorwaarden voor onderzoek en ontwikkeling verbete-
ren, meer bepaald met het doel de gecombineerde publieke en private investeringen in deze 
sector op 3% van het BBP te brengen. De Commissie zal een indicator ontwikkelen die de 
O&O- en de innovatie-intensiteit weergeeft”. 

Zeven kerninitiatieven (vlaggenschip) fungeren als katalysator voor de verschillende prioritei-
ten. Volgende kerninitiatieven liggen in het verlengde van Richtlijn 4: 

 De “innovatie-Unie” moet de randvoorwaarden en de toegang tot financiering voor on-
derzoek en innovatie verbeteren, zodat innovatieve ideeën worden omgezet in produc-
ten en diensten die groei en banen opleveren 

 “Een digitale agenda voor Europa” moet de aanleg van een supersnel internet bespoe-
digen en burgers en bedrijfsleven laten profiteren van de digitale interne markt. 

 

Richtsnoer 4 heeft specifiek betrekking op slimme groei en de vlaggenschepen “Innovatie-
Unie” en “Digitale Agenda”. Belangrijke aspecten zijn: 

 De hervorming en de inzet van de O&O- en innovatiesystemen ter bevordering van de 
groei en de aanpak van grote maatschappelijke uitdagingen. Dit moet ondermeer lei-
den tot expertise en intelligente specialisatie, versterking van de samenwerking tussen 
universiteiten, onderzoekscentra, overheid en private sector, de ontwikkeling van infra-
structuren en netwerken voor kennisverspreiding. 
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 Afstemming van het beleid van de lidstaten inzake O&O en innovatie in een EU-kader 
om schaalvoordelen te bekomen en versnippering te voorkomen; 

 Integratie van innovatie in alle beleidsdomeinen en bevordering van innovatie in de 
ruime zin (met inbegrip van niet-technologische innovatie); 

 Een optimaal omgevingsklimaat, vlotte toegang tot financiering, stimuleren van de 
vraag vooral op gebied van eco-innovaties (door overheidsopdrachten en normen), be-
vordering van innovatievriendelijke markten en regels, bescherming van intellectuele 
eigendomsrechten tegen een betaalbare prijs; 

 Ontwikkeling van vaardigheden (richtsnoeren 8 en 9) en aangepast schoolcurriculum 
ter stimulering van creativiteit, innovatie en ondernemerschap; 

 Aanleg en gebruik van snel internet bevorderen als middel voor kennisverwerving en –
vermeerdering. 

 

5.1.2 Het Pact 2020 als uitgangspunt 

Voor de SERV staat het Pact 2020 centraal, in casu doelstelling 428. Bij de start van de huidi-
ge Vlaamse regering heeft de SERV gevraagd dat de Pact 2020-doelstellingen op een plan-
matige en overlegde wijze geconcretiseerd en uitgevoerd worden29.  

Voor doelstelling 4 werd volgend lineair groeipad voorop gezet:  

 De Barcelonanorm voor O&O (3% van het BBP wordt besteed aan O&O) wordt bereikt, 
te verdelen naar 1% voor de overheid en 2% voor het bedrijfsleven; 

 De omzet uit nieuwe of verbeterde producten en diensten stijgt tot 25%; 

 Het aantal innovatieve KO’s en MO’s dat samenwerkingsverbanden aangaat bedraagt 
40% respectievelijk 50% van het totaal aantal innovatieve KO’s respectievelijk MO’s; 

 Innovatief aanbesteden, met specifieke aandacht voor KMO’s, door de overheid vormt 
een structureel element van het beleidsinstrumentarium. Een horizontale implementatie 
over de beleidsdomeinen heen zorgt voor een significante toename van innovatief 
aanbesteden en levert op die wijze een bijdrage aan de Barcelonanorm van 3%;  

 Een internationaal vergelijkbare indicator wordt ontwikkeld die de overheidssteun voor 
eco-innovatie in enge zin (O&O) en in ruime zin (inclusief steun voor uitrol en marktin-
troductie) in kaart brengt. 

 

Om dit groeipad te realiseren werden volgende prioriteiten naar voren geschoven: 

1. De Vlaamse overheid en het bedrijfsleven besteden 1%, respectievelijk 2% van het 
BBP aan O&O. Een adequate absorptiecapaciteit in de vorm van projecten en mense-
lijk kapitaal is onontbeerlijk om deze investeringsdoelstelling te realiseren. 

                                                 

 

28 Zie Hoofdstuk 8 (Bijlage 2) op pagina 42 en verder, met de 20 doelstellingen van het Pact 2020.  
29 SERV, Pact 2020: Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse regering, juni 2009. 
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7. Kennis en onderzoeksresultaten worden in Vlaanderen momenteel nog te weinig om-
gezet in innovatieve commerciële producten en processen (innovatie-paradox). Vol-
gende acties kunnen hiertoe bijdragen: 

 de Vlaamse overheid zorgt voor een betere afstemming en samenwerking tussen 
de wetenschappelijk-technologische actoren (de wetenschappelijke specialisa-
ties) en de bedrijfswereld (de economische specialisaties); 

 de Vlaamse overheid stimuleert een betere kennisdiffusie en meer netwerking 
(mogelijke instrumenten hierbij: de intermediaire kennisinstellingen, competentie-
polen, strategische onderzoekscentra, collectieve onderzoekscentra, Vlaamse 
Innovatiesamenwerkingsverbanden, het TETRA-fonds en het Programma Strate-
gisch Basisonderzoek). Een efficiënte informatiestroom voor octrooien maakt 
deel uit van het kennisdiffusie en –absorptieproces. De Vlaamse overheid neemt 
maatregelen om adequate informatie te verschaffen en ondernemingen te sensi-
biliseren voor het belang van deze thematiek. Vooral KMO’s beschikken veelal 
niet over de nodige competenties (financieel, administratief, informatief) en de 
toegang tot internationale databanken en netwerken. 

8. Open innovatie en netwerking stimuleren. Volgende acties kunnen hiertoe bijdragen: 

 Sensibiliseren en informeren over samenwerking. In de voorlichting en advisering 
aan ondernemers en ondernemingen dient op een structurele manier gewezen 
op de voordelen van samenwerking als strategische doelstelling. Op die manier 
wordt ook de pro-actieve houding van de ondernemer aangewakkerd. Zowel de 
Vlaamse overheid, de ondernemersorganisaties als de sectorfederaties hebben 
hierin een rol te spelen;  

 Ondernemingen informeren over de kansen van de interne markt en over de Eu-
ropese steunfaciliteiten. De Vlaamse overheid dient de ondernemingen op een 
efficiënte en continue wijze te informeren over de kansen en de ondersteunings-
faciliteiten die Europa biedt; 

 Optimaal inspelen op Europese hefboommiddelen. Enerzijds moet de drempel-
vrees, in het bijzonder vanwege de KMO’s, verlaagd worden door de Europese 
instrumenten door middel van sensibiliseringscampagnes een ruimere naambe-
kendheid te geven. Anderzijds moeten de kansen van het Vlaamse bedrijfsleven 
in Europese programma’s en dossiers gemaximaliseerd worden door een sterke-
re Vlaamse betrokkenheid bij het Europese beleidsniveau en een betere Vlaam-
se belangenbehartiging. 

9. Eco-innovaties stimuleren. Voor een voortrekkersrol inzake eco-innovaties worden vol-
gende acties aanbevolen: 

 Na benchmarking van het Vlaamse eco-innovatiebeleid met goede praktijken el-
ders, een milieu/energie-innovatieprogramma in uitvoering brengen, voortbou-
wend op bestaande initiatieven (MIP, OVAM…);  

 zorgen voor een doorstart voor het MIP, met een nieuwe en duidelijke taakstel-
ling en financiering, meer aandacht voor vraaggerichte innovatie-ontwikkeling, 
netwerking en beleidsintegratie en een versterkte en transparante platformwer-
king; 

 onverkort de generieke steun, het steunpercentage voor DTO-steun evalueren 
en indien nodig verhogen;  

 de inspanningen voor innovatief aanbesteden opdrijven; 

 bijzondere aandacht schenken aan de deelname van Vlaamse actoren aan Eu-
ropese ondersteuningsprogramma’s, vooral inzake energie. 
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5.1.3 Recente klemtonen 

De SERV wijst erop dat het Pact 2020 in wezen de transitie naar een duurzame, vernieu-
wende en innovatieve economie beoogt. Een geïntegreerd innovatiebeleid, d.w.z. een inno-
vatiebeleid dat in alle beleidsdomeinen doorsijpelt en op coherente wijze strategische doel-
stellingen realiseert, wil de enge “technologische” innovatie overstijgen en het belang van 
andere kenniselementen als bron van innovatie erkennen. De SERV heeft in het verleden 
reeds gesteld dat de verruiming van het begrip innovatie noodzakelijk is en op een adequate 
manier moet vertaald worden in de verlenging en de verbreding van het steunbaar innovatie-
traject. 

In het kader van het Belgisch EU-voorzitterschap heeft de SERV, samen met de Sociaal-
Economische raden van Wallonië en Brussel en de CRB, een aanzet gegeven om deze 
doelstelling op Europees niveau verder te concretiseren. Meer bepaald is er nood aan een 
Europees structureel beleidskader dat volgende aspecten uitwerkt: 

 Een hanteerbare definitie van steunbare niet-technologische innovaties; 

 De concrete integratie van niet-technologische innovatie in het steunbaar innovatietra-
ject; 

 Een efficiënte communicatie over de verruimingsoperaties naar de ondernemingen toe; 

 De uitbouw aan strategische intelligentie en kennismanagementsystemen inzake niet-
technologische innovaties op Europees niveau. 

 

De 3%-norm inzake O&O-uitgaven vormt één van de vijf kerndoelstellingen van de Europa 
2020-strategie. Ook de SERV blijft achter deze norm staan en heeft in zijn Stapstenen van 
het Pact 2020 (zie supra) de tijdshorizon vastgelegd op 2014. Meer investeren in O&O is 
immers zonder meer cruciaal voor de concurrentiekracht, de vitaliteit en de vernieuwing van 
het economisch weefsel. 

Financiële input voor O&O is onontbeerlijk, die middelen moeten echter ook renderen in ter-
men van outcome (waardecreërende innovaties). Om de impact van de geïnvesteerde mid-
delen te kennen en te evalueren, is er nood aan de uitwerking en selectie van outcome-
indicatoren die op regelmatige tijdstippen worden gemonitored.  

 

Het Vlaamse innovatiesysteem wordt geconfronteerd met een heuse innovatieparadox, te 
wijten aan een mismatch tussen wetenschappelijk-technologische specialisaties en econo-
mische specialisaties waardoor fundamentele kennis onvoldoende economisch en maat-
schappelijk worden gevaloriseerd. Onze welvaart en welzijn worden nochtans meer en meer 
bepaald door ons vermogen om baanbrekende kennis te ontwikkelen en deze beschikbaar 
en geschikt te maken voor toepassingen in nieuwe producten, processen en diensten. Het 
aangaan van samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen, in het bijzonder KMO’s, en 
kennisinstellingen is cruciaal om de innovatieparadox te doorbreken. Samenwerkingsver-
banden stimuleren een cultuur van open innovatie, dat in een globaliserende economie een 
concurrentiefactor van betekenis is.  
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De samenwerkingscultuur dient volgens de SERV een extra impuls te krijgen. De versterking 
en de verdere ontwikkeling van het intermediaire netwerk is cruciaal voor de samenwerking 
tussen de kennisinstellingen en de bedrijfswereld. 

 

Met innovatief aanbesteden kan de overheid de innovatiekracht van bedrijven een impuls 
geven. Innovatief aanbesteden kan een belangrijk instrument vormen voor het ondersteunen 
van de transitie van de economie. De doelstellingen moeten afgestemd worden op de strate-
gische keuzes die worden gemaakt. Innovatief aanbesteden moet een substantieel gewicht 
krijgen om zijn potentiële rol waar te maken. Het huidige voorziene budget van 10 miljoen € 
kan enkel bedoeld zijn voor de experimentele ontwikkeling van het instrument. De SERV 
pleit voor een voldoende schaalgrootte inzake budgettaire middelen voor innovatief aanbe-
steden.  

De SERV pleit voor de invoering van een prestatie-indicator voor innovatief aanbesteden 
waarover jaarlijks gerapporteerd wordt (bijvoorbeeld het aantal uitgevoerde aanbestedingen 
per jaar en hun aandeel in de totale aanbestedingen, alsook de hoegrootheid van de uitga-
ven, zowel absoluut als relatief).  

 

Een sterkere ondersteuning van eco-innovaties kan de transitie van de economie versnellen 
en versterken. De realisatie van de Vlaamse doelstellingen die bij de implementatie van de 
Europese 20/20/20-doelstellingen voor klimaat en energie zullen worden afgesproken, kun-
nen hiervoor een uitgangspunt vormen. Ook in het Pact 2020 wordt hernieuwbare energie 
immers gezien als een belangrijke motor voor nieuwe economische ontwikkeling. 

 

5.2. Richtsnoer 5: hulpbronnen en broeikasgassen  

5.2.1 Het kader 

Richtsnoer 5 ‘zuiniger omgaan met hulpbronnen en de uitstoot van broeikasgassen beper-
ken’ heeft betrekking op de tweede prioriteit van Europa 2020, namelijk duurzame groei. 
Daaronder wordt een groenere, meer competitieve economie verstaan waarin efficiënter met 
hulpbronnen wordt omgesprongen.  

Als concrete streefcijfers voor de EU gelden de 20/20/20-klimaat- en energiedoelstellingen. 
Deze houden in dat er in 2020 in de EU minstens 20% minder broeikasgassen worden uitge-
stoten dan in 1990 (of 30% onder bepaalde voorwaarden), dat het aandeel hernieuwbare 
energiebronnen in ons energieverbruik wordt opgevoerd tot 20% en dat onze energie-
efficiëntie met 20% wordt verbeterd.  

Deze doelstellingen werden vertaald in nationale doelstellingen. Zo is er de Belgische doel-
stelling om 13% van het bruto finaal energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen te 
betrekken en om de niet-ETS-emissies (broeikasgasemissies voor sectoren die niet onder 
het Europees emissiehandelssysteem vallen) met 15% te reduceren ten opzichte van 2005. 
Op dit moment buigen de federale en gewestelijke overheden zich over de lastenverdeling 
van deze Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor 2020. De besprekingen zouden 
naar verluidt tegen eind dit jaar tot een nieuw lastenverdelingsakkoord moeten leiden. 
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Het kerninitiatief (vlaggenschip) in het verlengde van deze prioriteit is ‘efficiënt gebruik van 
hulpbronnen’, dat moet helpen “economische groei los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen, de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen, het gebruik van 
hernieuwbare energie op te voeren, de vervoersector te moderniseren en energie-efficiëntie 
te bevorderen”.  

Richtsnoer 5 beveelt lidstaten aan economische groei los te koppelen van het gebruik van 
hulpbronnen, door milieuproblemen op te vatten als groeimogelijkheden en zuinig om te 
gaan met natuurlijke hulpbronnen. Daarbij wordt o.a. ook aangedrongen op een slimme, ge-
moderniseerde en volledig aaneengesloten vervoers- en energie-infrastructuur 

 

5.2.2 Het Pact 2020 als uitgangspunt 

Voor de SERV staat het Pact 2020 centraal30, in casu doelstellingen 7 en 8. Bij de start van 
de huidige Vlaamse regering heeft de SERV gevraagd dat de Pact 2020-doelstellingen op 
een planmatige en overlegde wijze geconcretiseerd en uitgevoerd worden31.  

Om doelstelling 7 te realiseren, heeft de SERV gevraagd dat volgende objectieven worden 
gerealiseerd tegen 2014: 

1. Een risicoanalyse is uitgevoerd inzake de energiebevoorrading in Vlaanderen en de 
structurele monitoring van de energiekosten is gerealiseerd, op basis waarvan een ac-
tieplan is opgemaakt om de knelpunten aan te pakken. 

Hiertoe:  

 moet deze risico-analyse betrekking hebben op de diverse energiebronnen, -
dragers, -leveranciers, -netten, etc. Op basis hiervan moet in nauwe afstemming 
met het federale niveau, een actieplan worden opgemaakt om eventuele knel-
punten aan te pakken;  

 is visievorming nodig rond de aanwending van biomassa in de energievoorzie-
ning en voor de diverse andere toepassingen, in nauwe afstemming tussen het 
milieu- en energiebeleid en met de Europese ontwikkelingen; 

 moet er een evaluatie gebeuren van de optimale aansluitbaarheid op het aard-
gasnet, waarbij wordt nagegaan of de geldende percentages maatschappelijk op-
timaal zijn; 

 moet er een actieplan worden opgemaakt ter voorbereiding van de omschakeling 
naar L-gas en moet de financiering worden uitgeklaard. 

Verder is de uitvoering van de afspraken in het VESOC-akkoord van 23 oktober 2008 inzake 
benchmarking energiekosten noodzakelijk. Dat impliceert onderstaande acties: 

 de structurele monitoring van de elektriciteitskosten door de VREG in overleg met 
de SERV; 

 de becijfering van de impact op de energieprijzen van nieuwe energieregelge-
vingsdossiers, in het kader van kwaliteitsvolle reguleringsimpactanalyses; 

                                                 

 

30 Zie Hoofdstuk 8 (Bijlage 2) op pagina 42 en verder, met de 20 doelstellingen van het Pact 2020. 
31 SERV, Pact 2020: Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse regering, juni 2009. 
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 de optimalisering van de sociale en ecologische openbaredienstverplichtingen; 

 de uitvoering van een verruimd traject in het kader van het project marktmodel, 
met in het bijzonder versterkte aandacht voor marktwerking en –regulering via de 
uitwerking van ‘toets voor marktwerking’ en een analyse van de taken en werking 
van de VREG; 

 de verderzetting van sensibiliseringsinitiatieven om de leverancierskeuze te ver-
gemakkelijken; 

 overleg met de bevoegde instanties (federaal veelal) over mechanismen om de 
dienstverlening en de efficiëntie van het netbeheer te verbeteren en over initiatie-
ven om de transparantie en de vergelijkbaarheid van de geafficheerde en de ge-
factureerde tarieven te verhogen. 

In Europees verband moet Vlaanderen in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de 
Europese Unie: 

 de energievoorzieningszekerheid hoog op de agenda plaatsen; 

 er voor zorgen dat er voortgang wordt geboekt op de instrumenten die kunnen 
bijdragen tot een verdere eenmaking van de Europese energiemarkten. Een be-
langrijk element is de verbeterde samenwerking tussen regulatoren of de intro-
ductie van een Europese regulator voor de energiemarkt. 

 

10. kaderend in het Europese 20/20/20-actieplan en de Belgische engagementen terzake, 
de nieuwe Vlaamse doelstellingen zijn vastgelegd voor de vermindering van de CO2-
emissie, de stijging van de energie-efficiëntie en de stijging van het aandeel hernieuw-
bare energiebronnen en een eerste pakket maatregelen zijn genomen ter uitvoering 
daarvan; Tussentijds wordt de Vlaamse Kyoto-doelstelling gerealiseerd zodat de broei-
kasgasemissies dalen met -5,2% tegen 2008-2012 ten opzichte van 1990. 

Hiertoe: 

 moet tegen eind 2010 het energie-efficiëntiebeleid voor de industrie worden her-
overwogen in het licht van het post 2012-klimaatbeleid (cf. energiebeleidsover-
eenkomsten, energieconsulentenwerking…); 

 moet het REG-beleid voor gebouwen worden versterkt. Kernpunten daarbij zijn 
onderbouwing van, overleg over en vervolgens vastlegging van de evolutie van 
de EPB-eisen voor de komende jaren, de opstart van een TPF-initiatief voor REG 
in woongebouwen, de uitvoering van het energierenovatieprogramma 2020 en de 
rationalisering van het energiesubsidiebeleid; 

 is de uitwerking vereist van een visie, tijdspad en maatregelen om het potentieel 
inzake restwarmte te realiseren; 

 is het noodzakelijk van vernieuwde partnerschappen te creëren en te ondersteu-
nen met het oog op de realisatie van energie-efficiëntie door verhoogde ketenef-
ficiëntie; 

 is de ondersteuning van lerende netwerken nodig, opgezet en onderhouden door 
intermediairen, waar bedrijven van elkaar kunnen leren over mogelijkheden om 
energie te besparen, om hernieuwbare energiebronnen aan te wenden. 

 

11. nieuwe maatregelen zijn genomen om de productiecapaciteit voor elektriciteit uit te 
breiden en het aandeel elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen en 
kwalitatieve WKK te doen stijgen. 
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Hiertoe: 

 moet het kader voor de inplanting van energieproductiecapaciteit heroverwogen 
en waar nodig bijgestuurd worden (vereenvoudiging van de vergunningenstel-
sels, afstemming van de diverse plannen, wegwerken van hinderpalen voor 
nieuwkomers in technische reglementen, aansluitingsvoorschriften en –
procedures); 

 is er een fundamentele discussie nodig over de kostenverdeling voor uitbreiding 
van de elektriciteitsproductie en/of distributienetten; 

 moeten er geïntegreerde plannen van de infrastructuurinvesteringen worden op-
gemaakt (productiecapaciteit, netten, bedrijventerreinen, telecom, …) met de in-
troductie van typevoorschriften voor ruimtelijke ordeningsrichtlijnen; 

 is er een evaluatie en bijstelling vereist van het financieel ondersteuningsbeleid 
voor hernieuwbare energie; 

 moet er een transitieproject ‘decentrale energieopwekking‘ worden opgezet met 
het oog op een visie over de wijze waarop decentrale productie-eenheden wor-
den ingezet en de realisatie van de randvoorwaarden voor uitbreiding van de 
productiecapaciteit en wegwerking van barrières voor decentrale productie-
eenheden; 

 is de uitwerking vereist van een visie, een tijdspad en maatregelen om het poten-
tieel inzake groene warmte te realiseren; 

 is er een bundeling en versterking nodig van de energiekennis, door netwerking, 
betere coördinatie van het onderzoek en extra kredietlijnen voor onafhankelijk 
energieonderzoek; 

 moet Vlaanderen in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese 
Unie initiatieven stimuleren om de grote verschillen in de energieregelgeving tus-
sen lidstaten onderling te verminderen of weg te werken en aandringen op de 
totstandkoming van een Europese markt van hernieuwbare energiecertificaten en 
de uitwerking van een Europees kader voor biomassastromen. 

 

12. een transitieproject “slimme netten” operationeel is en terzake een proefproject is op-
gestart. 

Hiertoe moet: 

 het transitieproject “slimme netten” worden opgezet in wisselwerking en samen-
hang met het transitieproject ‘decentrale energieopwekking‘ en aanleiding geven 
tot een maatschappelijk debat en eventueel nader onderzoek over de kosten en 
baten van de introductie van slimme netten en de modaliteiten ervan; 

 er een grootschalig proefproject inzake slimme netten worden gerealiseerd. 

 

Voor doelstelling 8, gericht op een verbeterde materiaal- en energie-efficiëntie, heeft de 
SERV volgende objectieven voor 2014 naar voren geschoven: 

1. een ontkoppeling tussen afvalproductie en economische ontwikkeling wordt bereikt 
conform de doelstellingen van de uitvoeringsplannen voor de verschillende afvalstoffen 
en dat het rationeel waterverbruik bij huishoudens en alle andere maatschappelijke 
sectoren is toegenomen (doelstellingen en actielijnen die verband houden met energie-
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efficiëntie worden vernoemd bij doelstelling 7, doelstellingen en actielijnen die verband 
houden met milieuefficiëntie worden vermeld bij doelstelling 14.) 

Hiertoe moet: 

 werk gemaakt worden van de uitvoering en actualisering van de uitvoeringsplan-
nen voor de verschillende afvalstoffen; 

 er een actieplan rationeel watergebruik worden opgesteld, gericht op zowel ver-
mindering van het watergebruik als op omschakeling op duurzame watervoorra-
den; 

 het lopende transitieproject “duurzaam materiaalgebruik” worden versterkt zodat 
het in substantiële mate kan bijdragen tot de transitie naar een ‘kringloop’-
economie en een duurzaam materialenbeheer. 

 

13. 92% van de woningen over dak- of zoldervloerisolatie beschikt en in 91% van de wo-
ningen geen enkel glas meer voorkomt 

 

14. het REG-beleid voor gebouwen wordt versterkt. 

Hiertoe moet: 

 de evolutie van de EPB-eisen voor de komende jaren worden vastgelegd, na 
grondige onderbouwing en overleg; 

 er werk gemaakt worden van TPF-initiatieven voor REG in woongebouwen; 

 het energierenovatieprogramma 2020 worden uitgevoerd; 

 het energiesubsidiebeleid gerationaliseerd worden. 

 

15. het economisch en werkgelegenheidspotentieel in de hernieuwbare energiesector zo-
veel mogelijk wordt benut. 

Hiertoe: 

 moet het generiek startersbeleid en economisch beleid bijdragen aan deze doel-
stelling; 

 moeten er Europese minimumkwaliteitsstandaarden voor de fabricatie en installa-
tie van hernieuwbare energie-installaties worden opgesteld; 

 is de detectie en aanpak nodig van de knelpunten in het onderwijs- en oplei-
dingsaanbod die toename energie-efficiëntie en toename spreiding hernieuwbare 
energie hinderen. 

 

5.2.3 Bijkomende aandachtspunten 

5.2.3.1 Een echt actieplan hernieuwbare energie 
België moet in uitvoering van Europese verplichtingen een nationaal actieplan hernieuwbare 
energie aan de Europese Commissie voorleggen. Hoewel het intern lastenverdelingsakkoord 
binnen België nog niet bereikt was, heeft de Vlaamse regering op 16 juli 2010 een ontwerp 
Nationaal Actieplan Hernieuwbare Energie besproken. Dat ontwerp actieplan is echter in 
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hoofdzaak een weerslag van het lopende of geplande hernieuwbare energiebeleid op de 
diverse niveaus en bedoeld als rapportage voor de EU-commissie. Het kan niet echt be-
schouwd worden als een afgewerkt, overlegd en afgestemd plan om het hernieuwbare ener-
giebeleid in België of Vlaanderen op lange termijn daadwerkelijk vorm te geven.  

Daarvoor ontbreken o.a. belangrijke elementen: 

 Een voorafgaand maatschappelijk debat. De hernieuwbare energiedoelstellingen voor 
België (en Vlaanderen) zullen een verdergaand hernieuwbare energiebeleid noodzake-
lijk maken. Een maatschappelijk debat is nodig over de manier waarop België en 
Vlaanderen deze ambitieuzer wordende hernieuwbare energiedoelstelingen zullen rea-
liseren. Dat debat wordt op dit moment evenwel nog niet gevoerd.  

 Scenario-analyses en andere onderbouwing: De effecten van hernieuwbare energiebe-
leid hangen sterk af van de gemaakte keuzes. Om een zinvol maatschappelijk debat 
hierover mogelijk te maken zijn onder meer scenario-analyses en nadere onderbou-
wende informatie nodig die de implicaties van de diverse opties zoveel mogelijk kwanti-
tatief en kwalitatief verduidelijken.  

 Verdergaande afstemming tussen het hernieuwbare energiebeleid op de diverse ni-
veaus: De bevoegdheden inzake het hernieuwbare energiebeleid zijn in België ver-
deeld over de federale en gewestelijke overheden. Deze bevoegdheidsverdeling heeft 
evenwel geleid tot onduidelijkheden, afstemmingsproblemen en inefficiënties. Een ver-
betering van de verticale coherentie van het hernieuwbare energiebeleid dringt zich op. 

 Focus op een sterkere horizontale coherentie: Het energiebeleid bevat raakvlakken 
met vele andere beleidsdomeinen zoals het innovatiebeleid, het economisch onder-
steuningsbeleid, het mobiliteitsbeleid, het ruimtelijke ordeningsbeleid, het landbouwbe-
leid, het grondstoffen- en materialenbeleid, het arbeidsmarktbeleid, etc. Een verbeterde 
afstemming tussen de initiatieven en instrumenten op de diverse domeinen kan de ef-
fectiviteit en de efficiëntie van het gevoerde beleid sterk verhogen.  

 Langer termijnperspectief dan 2020: Na 2020 zullen wellicht verdergaande doelstellin-
gen gelden inzake het gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Om deze verder-
gaande doelstellingen aan te kunnen, moeten reeds vóór 2020 structurele hervormin-
gen aan ons energiesysteem doorgevoerd worden, zowel aan de aanbodzijde als aan 
de vraagzijde (REG). Ook moeten de daarvoor vereiste innovaties reeds nu voorbereid 
worden, o.a. door voldoende nadruk op O&O. Dat alles vereist een bredere visievor-
ming en langere termijn planning.  

 

5.2.3.2 Herijking van energiebeleid met oog op efficiëntieverho-
ging en realisatie van sociaaleconomische baten 

 Efficiëntieverhoging: Op dit moment gaan er heel wat publieke middelen via diverse 
kanalen naar de ontwikkeling van hernieuwbare energie. Gezien de ambitieuzer wor-
dende hernieuwbare energiedoelstellingen enerzijds en de budgetbeperkingen ander-
zijds is het streven naar efficiëntieverbeteringen in het energiebeleid relevant. We moe-
ten onderzoeken hoe efficiëntieverbeteringen mogelijk zijn bijvoorbeeld door de 
instrumentenmix te herschikken, versnipperde stromen beter te coördineren, de additi-
onaliteit van de diverse regelingen te evalueren, innovatieve financieringsconstructies 
op te zetten… 
De nood aan efficiëntieverhoging geldt overigens niet alleen voor instrumenten die ge-
financierd worden met publieke middelen, maar ook voor instrumenten die gefinancierd 
worden via de energieprijzen, gezien hun impact op de concurrentiepositie van de be-
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drijven en de koopkracht van de huishoudens. Zo is er in het WIP overeengekomen dat 
er een grondige evaluatie nodig is naar de efficiëntie van het groenestroom- en WKK-
ondersteuningsmechanisme. Daarbij moet onderzocht worden welk Vlaams onder-
steuningsmechanisme binnen het Europees kader maximale zekerheid kan geven aan 
investeerders in hernieuwbare energie en tegelijkertijd de maatschappelijke kost tot 
een minimum kan beperken. 

 

 Focus op sociaaleconomische baten: Een beleid gericht op de bevordering van her-
nieuwbare energiebronnen kan leiden tot groene groei en werkgelegenheid, maar deze 
lokale sociaaleconomische baten komen er zeker niet automatisch en zijn niet altijd 
blijvend van aard. Het hernieuwbare energiebeleid kan namelijk ook leiden tot import 
van hernieuwbare energietechnologieën, waardoor vooral groene groei en werkgele-
genheid in het buitenland wordt ondersteund. En een hernieuwbaar energiebeleid dat 
voornamelijk lokale distributie- en installatieactiviteiten stimuleert, kan een sector cre-
ëren die sterk afhankelijk is van het gevoerde subsidiebeleid en waarvan de sociaal-
economische baten dreigen te verdwijnen als de ondersteuning stopgezet wordt.  
Ondanks een ambitieus hernieuwbare energiebeleid in de jongste jaren, neemt Vlaan-
deren in de productie van hernieuwbare energietechnologieën op wereldvlak of EU-
vlak zeker geen leiderspositie in, tenzij in bepaalde niches en vooral in de ontwikke-
lingsfase, en is ook de kans erg klein dat dat in de toekomst sterk zal veranderen. 
Naast de verbetering van het algemeen onderneming- en investeringsklimaat (cf. el-
ders), komt het er dus op aan om op die niches te focussen waar Vlaanderen wel sterk 
in staat of kan staan. Dat vereist een gerichter hernieuwbare energiebeleid, met een 
nieuwe invalshoek die kijkt naar de potentiële sociaaleconomische baten. Daarbij lijkt 
alvast een versterking van het O&O-beleid cruciaal waarbij ook de fase tussen O&O en 
commercialisering voldoende aandacht krijgt.  

 

SERV-rapport hernieuwbaar energiebeleid in voorbereiding 

Over de herijking van het hernieuwbare energiebeleid zal de SERV einde 2010 een uitge-
breid analyse- en evaluatierapport uitbrengen. Daarin wordt niet alleen het groenestroom-
certificatensysteem beschouwd, maar ook het groene warmtebeleid en de overige aspecten 
van het hernieuwbare energiebeleid. 

 

5.2.3.3 Geïntegreerd infrastructuurbeleid 
Om tot slimme, gemoderniseerde en volledig aaneengesloten energie-infrastructuur te ko-
men, zoals vooropgesteld door Europa 2020, zijn ook bijkomende initiatieven op Vlaams ni-
veau nodig. Nu reeds legt de bestaande netinfrastructuur beperkingen op voor de ontwikke-
ling van hernieuwbare energie in een aantal gebieden. Bij de uitbouw van de energie-
infrastructuur werd immers uitgegaan van in hoofdzaak centrale productie op basis van niet-
hernieuwbare energiebronnen. Bovendien werd bij de infrastructuurontwikkeling tijdens het 
laatste decennium onvoldoende proactief rekening gehouden met de ontwikkeling van her-
nieuwbare energie. Daardoor is ons energienetwerk niet klaar voor meer hernieuwbare 
energie. 

Gigantische investeringen zijn bijgevolg nodig in de energie-infrastructuur. Bijkomende lei-
dingen moeten aangelegd worden, het huidige netwerk moet versterkt en omgebouwd wor-
den tot een slim en goed geïnterconnecteerd net en er moet voldoende back-up voorzien 
worden. Het is bovendien duidelijk dat de vereiste kosten voor infrastructuuraanpassingen 
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sterk zullen verschillen naar gelang de gemaakte keuzes in het beleid, o.a. over welke her-
nieuwbare energie-installaties waar ingeplant kunnen worden.  

Om de vereiste infrastructuuraanpassingen te bepalen en te realiseren is een geïntegreerde 
infrastructuurplanning nodig, met voldoende overleg tussen de verschillende beleidsdomei-
nen en beleidsniveaus, met betere afspraken tussen de betrokken actoren, met een goed 
geïnformeerde en onafhankelijke regulator die zorgt voor de nodige sturing en met een geïn-
formeerd maatschappelijk debat over de gewenste aard van het energiesysteem. Dat alles is 
nu nog niet aanwezig in Vlaanderen. 

 

5.2.3.4 Versterking van marktwerking 
De Europese commissie heeft in de landenspecifieke32 aanbevelingen België o.a. aanbevo-
len meer mededinging op de gas- en elektriciteitsmarkten te creëren, door mededingingsbe-
vorderende regelgeving vast te stellen, met volledig onafhankelijke en krachtdadige regule-
ringsinstanties. De SERV meent dat in dat kader de impact van het huidig Vlaams 
energiebeleidsinstrumentarium op marktwerking nader in kaart gebracht moet worden, en, 
waar nodig, geremedieerd moet worden. De VREG moet hierbij als regulator volgens de 
SERV een aansturende rol spelen.  

 

5.2.3.5 Naar een actieplan energie-efficiëntie 
Vlaanderen moet tegen midden 2011 een actieplan energie-efficiëntie opmaken, in uitvoering 
van Europese verplichtingen. De SERV beveelt aan om van de gelegenheid gebruik te ma-
ken om de wirwar aan energie- en gebouwgerelateerde premies te herbekijken, en om ook 
meer fundamenteel na te denken over de toekomst van de REG-openbare dienstverplichtin-
gen en de energie-efficiëntieconvenanten.  

 

5.2.3.6 Aandringen op Europese integratie en harmonisatie 
De SERV beveelt aan dat Vlaanderen in de toekomst harder zal aandringen op Europese 
integratie en harmonisatie inzake het energiebeleid. Voor Vlaanderen zou een ééngemaakte 
energiemarkt immers voordelen hebben, in de vorm van verhoogde efficiëntie, toegenomen 
concurrentie en marktwerking, lagere energieprijzen en een verbeterde leveringszekerheid. 
Een belangrijk element daarin is de verbeterde samenwerking tussen regulatoren of de in-
troductie van een Europese regulator voor de energiemarkt. Ook voor de uitbouw van een 
goed geïnterconnecteerd Europees net is een sterk intern Europees energiebeleid cruciaal. 

Verder verwacht de SERV dat initiatieven worden genomen om de grote verschillen in de 
energieregelgeving tussen lidstaten onderling te verminderen of weg te werken, zodat een 
gelijk speelveld wordt bekomen en de onderlinge afstemming tussen energiemarkten wordt 
vergroot. Dat geldt ook voor de regelgeving inzake hernieuwbare energie.  

 

                                                 

 

32 Europese Commissie, Uitvoering van de structurele hervormingen van de Lissabonstrategie in het kader van 
Europees economisch herstelplan – jaarlijkse landenbeoordeling, 28/01/2009. 
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5.3. Richtsnoer 6: onderneming- en consumenten-
klimaat, en industriële basis  

5.3.1 Het kader 

De zesde richtsnoer heeft als algemeen doel dat markten voor burgers en consumenten 
goed functioneren (voorspelbare marktvoorwaarden, open en competitieve markten voor 
goederen en diensten), en dat de voorwaarden en omstandigheden voor economische activi-
teit verbeteren (moderne overheidsadministratie, fiscale barrières, ondersteunen KMO’s, 
toegang tot krediet vereenvoudigen, ondersteunen ondernemerschap…). Zoals hoger aan-
gestipt overlapt deze richtsnoer gedeeltelijk met de richtsnoeren 3 en 4.  

Het tweede luik van richtsnoer 633 legt de nadruk op een moderne, gediversifieerde, competi-
tieve en duurzame industriële basis. Deze elementen zijn niet in tegenspraak met het Pact 
2020, maar een specifieke aandacht voor de industrie wordt niet in het Pact 2020 gevonden. 
Na de bijzonder grote impact van de crisis op de industrie is deze specifieke aandacht zeker 
verantwoord.  

 

5.3.2 Het Pact 2020 als uitgangspunt 

Voor de SERV staat het Pact 2020 centraal, in casu doelstellingen34 3 en 5, en gedeeltelijk 
doelstelling 1. Aangezien deze laatste doelstelling in het voorgaande hoofdstuk (met richt-
snoeren 1 tot 3) aan bod is gekomen, worden deze elementen niet hernomen.  

Bij de start van de huidige Vlaamse regering heeft de SERV in de “Stapstenen”-nota ge-
vraagd dat de Pact 2020-doelstellingen op een planmatige en overlegde wijze geconcreti-
seerd en uitgevoerd worden35.  

Voor doelstelling 5 (ondernemersklimaat) werd volgend groeipad voorop gezet:  

Tegen 201436: 

 Ruim 60 % van de bevolking vindt zelfstandig ondernemerschap een aantrekke-
lijke carrièrekeuze. Het onderwijssysteem draagt hiertoe in sterke mate bij; 

 De ondernemersgraad scoort bij de beste 3 kennisintensieve regio’s, en haalt 
minstens 90% van de hoogste score binnen de kennisintensieve regio’s;  

 Het aandeel startende 55-plussers in de totale starterspopulatie neemt toe met 3 
procentpunt. Het aandeel vrouwelijke starters in de totale starterspopulatie stijgt 

                                                 

 

33 European Council, Council Recommendation on broad guidelines for the economic policies of the Member 
States and of the Union, Part I of the Europe 2020 Integrated Guidelines. Brussels, 27th of April 2010 
(SEC(2010) 488 final). 

34 Zie Hoofdstuk 8 (Bijlage 2) op pagina 39 en verder, met de 20 doelstellingen van het Pact 2020. 
35 SERV, Pact 2020: Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse regering, juni 2009. 
36 De concrete berekeningswijze, zoals verduidelijkt in de Stapstenennota, wordt hier niet herhaald. 
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verder uit boven het wereldgemiddelde. De niet-Belgische ondernemersgraad 
bedraagt 7,5 % van het totaal aantal ondernemers; 

 Het aandeel gazellen, Vlaams gedefinieerd, stijgt tot 15 % van het aantal middel-
grote ondernemingen. In de toekomst dient een vergelijkbare groei te worden ge-
realiseerd volgens de Europese definitie; 

 De doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden gereali-
seerd. Het IJzeren Voorraadsysteem enerzijds en de lange termijnbehoefte an-
derzijds complementeren elkaar, zodat het aansnijden van de ruimte zo dicht als 
mogelijk aansluit bij de reële noden; 

 Op het mesochaalniveau (subregio) is er een permanente frictievoorraad van 
voldoende niveau voor bouwrijpe en uit te rusten terreinen; 

 Er is een performant monitoringssysteem waarbij het aanbod van bedrijventerrei-
nen volledig en in real time wordt bijgehouden. Deze databank heeft als beleids-
doelstelling het aanbod te kennen en bij te sturen - waar nodig - tot de noodzake-
lijke frictievoorraad. Deze databank is on line te raadplegen door betrokkenen. 

 

Voor doelstelling 3 (internationalisatie) werd volgend groeipad voorop gezet:  

 Vlaanderen herwint zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de EU-
wereldhandel. Dit impliceert dat Vlaanderen zijn marktaandeel met 10 % uitbreidt; 

 Vlaanderen herwint zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de interne 
handel binnen de EU27. Dit impliceert dat Vlaanderen zijn marktaandeel met 3% 
uitbreidt; 

 De Vlaamse export drijft haar aandeel in de import van de BRIC-landen op tot 1,5 
%;  

 Het aantal exporterende KMO’s neemt toe met 50 %; 

 Het aantal directe buitenlandse investeringen (projecten), zoals gedocumenteerd 
door FIT, stijgt met 10 %. Het totaal ermee gepaard gaande investeringsbedrag 
stijgt met minstens 30%.  

 

5.3.3 Recente klemtonen 

Vlaanderen streeft vandaag naar een duurzaam herstel uit de economische crisis, waartoe 
de Herstelplannen van de Vlaamse en federale regering en de Europese Commissie (einde 
2008 en begin 2009), en het Werkgelegenheid- en Investeringsplan (WIP) van december 
2009, een belangrijke bijdrage willen leveren. De Staten-Generaal voor de Industrie (SGI), 
op initiatief van de minister-president opgestart in februari 2010, poogt in het bijzonder de 
competitiviteit van de industrie in internationaal opzicht te verbeteren.  

In het Werk- en Investeringsplan (WIP) van december 200937 zijn prioritaire beleidsacties 
naar voren geschoven. De krachtlijnen van het investeringsluik zijn: 

1. De korte termijnvraag stimuleren, binnen lange termijndoelstellingen van duurzame 
groei en werkgelegenheid; 

                                                 

 

37 SERV, Werkgelegenheidsplan en krachtlijnen voor een Investeringsplan, meer duurzame werkgelegenheid in 
een vernieuwende economie (WIP), december 2009. 
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Er zijn effectieve investeringsstimulansen nodig die op korte termijn een positieve im-
pact hebben in het licht van de financieel-economische crisis. Er zijn hiervoor al inves-
teringen in uitvoering (cf. herstelplan). In het investeringsplan moet worden nagegaan 
wat er nog extra kan gebeuren, en welke initiatieven moeten worden verlengd of ver-
sterkt. 

16. Investeringen in strategische domeinen bevorderen om beter gewapend te zijn voor 
toekomstige uitdagingen; 
Het investeringsplan moet investeringen in strategische domeinen en strategische ni-
ches stimuleren, ondersteunen en versnellen om beter gewapend te zijn voor toekom-
stige maatschappelijke en economische uitdagingen. In het investeringsplan moeten 
die strategische domeinen en strategische niches aangeduid worden, en moeten de 
concrete acties opgesomd worden die daartoe zullen worden genomen in de periode 
2010-2014. Om versnippering te vermijden moet het aantal te implementeren zwaarte-
punten (speerpunten of grote projecten) beperkt gehouden worden. Uitgangspunt voor 
de speerpunten is de gecombineerde aanpak van maatschappelijke en economische 
uitdagingen om win-win-win situaties (economische, sociale en ecologische winst) te 
realiseren. 

17. Het innovatie- en investeringsklimaat en het ondernemerschap ondersteunen als mo-
tors voor groei en welvaart; 
Het investeringsplan moet tevens maatregelen bevatten voor de bevordering van het 
investeringsklimaat, innovatie en ondernemerschap. Daarom is er parallel met het in-
vesteringsplan een agenda voor 2010-2014 nodig met maatregelen om het investe-
ringsklimaat te verbeteren, waaronder actieprogramma’s voor het vereenvoudigen van 
regels en formaliteiten en het versnellen van procedures voor investeringen, het subre-
gionaal aanbodbeleid van economische ruimte, de afbouw van drempels voor onder-
nemerschap enz. 

 

Kern van de huidige beleidsstrategie is de transitie naar een groene kenniseconomie, als 
toekomstvisie voor Vlaanderen in 2020 en verder. Producten en diensten ontwikkelen, pro-
duceren en verkopen in de huidige wereldeconomie vraagt immers een stijgende kennisin-
tensiteit. Nieuwe technologie is vaak essentieel voor deze producten en diensten. Bovendien 
is nieuwe technologie – en in het bijzonder informatie- en communicatietechnologie – direct 
of indirect aanwezig in vele producten en organisaties: software en besturingssystemen wor-
den teruggevonden in duizenden producten en zijn essentieel voor het leveren van vele 
diensten. 

Het is dan ook – conform de SGI - van groot belang dat de industrie een grote rol in de 
Vlaamse economie blijft vervullen, ook in de komende decennia. Het onderscheid tussen 
industrie en diensten vervaagt al sinds een tiental jaar, omdat industriële bedrijven steeds 
meer een complex samenwerkingsverband worden tussen: onderzoek en ontwikkeling (al 
dan niet in eigen huis), productie (inclusief inputs van vele dienstenbedrijven), verkoop en 
ondersteuning van producten en diensten buitenhuis. De idee dat de industrie enkel iets 
(“passief”) produceert is in Vlaanderen achterhaald: de intensieve, complexe interactie tus-
sen industriële en dienstenbedrijven (vaak als industrie+ aangeduid) is een basisvoorwaarde 
voor de uitbouw van een kenniseconomie. Deze kennisintensieve activiteiten resulteren vaak 
in immateriële activa (software, patenten, innovaties, sociaal kapitaal…), die vervolgens een 
belangrijke hefboom voor toekomstige investeringen, economische groei en werkgelegen-
heid vormen.  
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Voor een krachtige economische groei op korte en middellange termijn, als antwoord op de 
economische crisis en als platform voor een sterk groeiende, competitieve en kennisinten-
sieve economie, zijn volgende elementen van groot belang:  

 De voor Vlaanderen en Europa ongewenste economische ontwikkeling voor het ko-
mende decennium laat zich ongenuanceerd samenvatten als: technologische produc-
ten gedesigned in Amerika, geproduceerd in Azië, en geconsumeerd in de rest van de 
wereld. Vlaanderen is uiteraard niet op zijn eentje in staat hierin een kentering te bren-
gen, want minimaal is op Europese schaal een antwoord vereist. Maar het is wel van 
belang dat Vlaanderen haar technologische en economische toekomst maximaal zelf 
mee helpt invullen, en dat vertaalt in lokaal geproduceerde en geconsumeerde produc-
ten en diensten.  

 De competitiviteit van de Vlaamse economie, en zelfs van de Europese, vereist duur-
zame groei en werkgelegenheid, door meer innovatie en meer ondernemerschap. En-
kel op deze manier blijven sociale, maatschappelijke en ecologische doelstellingen 
haalbaar. Het economische herstel in reële termen in 2010 en volgende jaren dient van 
een voldoende hoog niveau te zijn, ook nadat rekening gehouden is met de uitdagin-
gen door maatschappelijke uitdagingen zoals de vergrijzing.  

 De kenniseconomie is gebaseerd op kennis die leidt tot resultaten op economisch en 
werkgelegenheidsvlak. Conform de aanbevelingen Europa 2020 is het van belang dat 
geïnvesteerd wordt in de fysieke en in de kennisinfrastructuur (zoals een intelligente en 
eco-efficiënte energievoorziening, of de ICT-infrastructuur), de digitale geletterdheid 
van alle burgers (toegang tot kennis, zowel professioneel als maatschappelijk, bijvoor-
beeld via bibliotheken), en de uitbouw van onderwijs, opleiding en kwalificaties op grote 
schaal (zie ook volgende hoofdstuk). 

 

Staten-Generaal voor de Industrie 

In het kader van de lopende Staten-Generaal voor de Industrie bereidt de SERV een 
aanbeveling voor over het “flankerend beleid voor een duurzame, toekomstgerichte indus-
trie”. Deze aanbeveling wordt afzonderlijk gepubliceerd, en de elementen van de aanbe-
veling worden hier niet hernomen.  



Advies Vlaams hervormingsprogramma EU2020 

 

41 

6. Hoofdstuk 4 (richtsnoeren 7 tot 9): meer 
mensen aan de slag in meer werkbare jobs 
en gemiddeld langere loopbanen 

Richtsnoer 7: arbeidsmarktparticipatie opvoeren en structurele werkloosheid terugdringen. 

Richtsnoer 8: een geschoolde beroepsbevolking ontwikkelen die in de behoeften van de ar-
beidsmarkt voorziet, arbeidsvoorwaarden verbeteren en een leven lang leren bevorderen. 

Richtsnoer 9: de prestaties van de onderwijs- en opleidingsstelsels op alle niveaus verbete-
ren en deelname aan tertiair onderwijs vergroten 

De titel van dit hoofdstuk is integraal overgenomen uit het Pact 2020. Onder deze titel bevat 
het Pact 2020 doelstellingen voor de groei van zowel de werkzaamheid als de werkbaarheid 
en voor het ontwikkelen en beheren van talent. Hierbij wordt onder meer ingegaan op het 
verhogen en valoriseren van het aanbod op de arbeidsmarkt, het kwalificatie- en competen-
tiebeleid en tenslotte de gemiddeld langere loopbanen.  

De richtsnoeren 7 tem 9 liggen dus in lijn met de doelstellingen van het Pact 2020 en de 
Stapstenen. Zoals reeds aangehaald meent de SERV dat het Vlaams hervormingsprogram-
ma moet worden gezien als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van het Pact 2020. Dit 
gaat dus zeker op voor de richtsnoeren 7 tem 9. 

 

6.1. Richtsnoer 7: arbeidsmarktparticipatie opvoeren 
en structurele werkloosheid terugdringen 

6.1.1 Het kader 

Het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie tot 75% is één van de vijf kerndoelstellingen 
van Europa 2020. Europa wil deze 75% onder meer realiseren door een grotere participatie 
van jongeren, ouderen en laaggeschoolden en een betere integratie van legale migranten.  

 

6.1.2 Het Pact 2020 als uitgangspunt en leidraad 

Het verhogen van de werkzaamheid is ook voor Vlaanderen één van de grote uitdagingen. In 
het Pact 2020 wordt dit (her)bevestigd. Ondanks de crisis van de voorbije twee jaar, is het 
verhogen van de werkzaamheid voor de SERV één van de kerndoelstellingen voor het 
Vlaams arbeidsmarktbeleid. Ondernemingen moeten immers voldoende en geschikte werk-
nemers vinden en er dienen meer en beter opgeleide mensen aan de slag te zijn. Het reali-
seren van deze doelstellingen is ook noodzakelijk met het oog op welvaartscreatie en de 
financiering van de sociale zekerheid in de toekomst.  

Het Pact 2020 bevat dan ook duidelijke doelstellingen. Hierbij wordt niet enkel een einddoel 
vooropgesteld, zijnde een werkzaamheidsgraad van 70% in 2020. Tevens wordt een duide-
lijke jaarlijkse groeivoet aangegeven, en dit zowel voor de globale populatie als voor een 
aantal (deel)(kansen)groepen. De Stapstenen maken dit concreet voor de periode tot 2014. 
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Het verhogen van de werkzaamheid betekent voor de SERV onder meer dat het aanwezige 
potentieel van de Vlaamse arbeidsmarkt maximaal benut en verhoogd wordt. In termen van 
het Pact 2020 betekent dit:  

 werkzoekenden nog meer ondersteunen, responsabiliseren en stimuleren in hun zoek-
tocht naar werk; 

 het aanwezig potentieel bij ouderen, kort geschoolden, allochtonen en personen met 
een arbeidshandicap maximaal aan spreken.  

Bovendien moeten de niet-uitkeringsgerechtigde inactieven gestimuleerd worden zich op de 
arbeidsmarkt te begeven. Dit in functie van de toekomstige vraagontwikkeling maar wel re-
kening houdend met de huidige mogelijkheden op de Vlaamse arbeidsmarkt. 

Wat het aanwezige potentieel bij oudere werknemers betreft, is voor de SERV het realiseren 
van gemiddeld langere loopbanen belangrijk in het streven naar een groeiende arbeids-
marktparticipatie. De gefaseerde uitrol van “Samen op de bres voor 50+” vormt dus zeker 
een belangrijke schakel in het Vlaams Hervormingsprogramma. Aspecten als de begeleiding 
van oudere werkzoekenden, het loopbaandenken en leeftijdsbewust personeelsbeleid staan 
hierbij centraal. 

Belangrijk is dat in de Stapstenen ook voor de andere kansengroepen (personen met een 
arbeidshandicap, allochtonen) een jaarlijkse te realiseren groeivoet uitgewerkt werd.  

Ook betreffende de werkbaarheid bevat het Pact 2020 concrete doelstellingen die recht-
streeks gelinkt zijn aan de verhoging van de werkzaamheid. Zowel de werkbaarheid van de 
werknemers als die van de zelfstandigen dienen jaarlijks gemiddeld met minstens 0,5 pro-
centpunt te stijgen. Het creëren van meer werkbaar werk heeft een positieve invloed op on-
der meer de duur van de loopbanen. Het Vlaams Hervormingsprogramma dient dan ook in te 
zetten op acties de werkbaarheid verhogen en die ervoor zorgen dat sociale innovatie meer 
ingeburgerd geraakt in de sectoren en de bedrijven. De SERV ondersteunt verder ook de 

70% versus 75% oftewel 15-64 versus 20-64 jaar 

Europa wil in 2020 een werkzaamheidsgraad van 75% hebben. Vlaanderen wil nog een 
betere leerling zijn: de Vlaamse Regering stelt in het kader van het Vlaams Hervormings-
programma een werkzaamheidsgraad van 76% in 2020 voorop. En dit terwijl het Pact van 
Vilvoorde nog spreekt van 70% tegen 2020.  

 

Is Vlaanderen dan een stuk ambitieuzer geworden in de voorbije twee crisisjaren? Nee, 
de verklaring zit in de veranderende berekeningswijze. Tot op heden werd steeds gewerkt 
met de 15 tot 64-jarigen, wat ook de populatie is waarop de Pact 2020-doelstellingen be-
trekking hebben. Voor Europa 2020 wordt overgeschakeld naar de 20-64 jarigen. Hoewel 
de SERV zeker geen vragende partij was om over te stappen naar de populatie 20-64 
jaar, lijkt het niet aangewezen om richtcijfers die betrekking hebben op verschillende po-
pulaties door elkaar te gaan gebruiken. De SERV vraagt daarom dat het departement 
WSE de verschillende doelstellingen van het Pact 2020 voor de werkzaamheidsgraad 
hertaalt naar de groep van 20 tot 64-jarigen. 
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vraag van de Vlaamse Regering om op Europees niveau enerzijds een passende indicator 
voor werkbaarheid te ontwikkelen en anderzijds werkbaarheidsstrategieën op te nemen in de 
geïntegreerde richtsnoeren.  

 

6.2. Richtsnoer 8: een geschoolde beroepsbevolking 
ontwikkelen en levenslang leren bevorderen 

6.2.1 Het kader 

Europa 2020 wil de kennis en de vaardigheden van de huidige en toekomstige beroepsbe-
volking verhogen om zodoende tegemoet te komen aan de vragen van en op de arbeids-
markt. De lidstaten moeten dit realiseren door onder meer kwaliteitsbasisonderwijs, aantrek-
kelijke beroepsopleidingen, het voorzien in afdoende prikkels tot leven lang leren, het voeren 
van een migratie- en integratiebeleid en een beleid van erkenning van verworven competen-
ties. Laagopgeleide en oudere werknemers moeten extra ondersteund worden, maar ook 
hoogopgeleiden zoals onderzoekers dienen voldoende stimulansen te krijgen. Jongeren 
moeten ondersteuning krijgen bij het vinden van een eerste baan of aanvullende onderwijs- 
of opleidingsmogelijkheden (bv. een stage) en onmiddellijk opgevolgd worden wanneer ze 
werkloos worden. 

Om dit alles te realiseren is volgens Europa 2020 samenwerking met de sociale partners en 
het bedrijfsleven nodig. Investeringen in personeelsontwikkeling, bijscholing en een leven 
lang leren zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van overheden, particulieren en werkge-
vers. Monitoring is nodig om na te gaan of deze beleidsopties vruchten afwerpen of dat er 
andere maatregelen nodig zijn om de onderwijs- en opleidingssystemen beter te laten aan-
sluiten bij de behoeften op de arbeidsmarkt.  

 

6.2.2 Het Pact 2020 en andere akkoorden als uitgangspunt 
en leidraad 

Zo goed als alle door Europa geformuleerde beleidsopties en –doelstellingen maken deel uit 
van het Vlaamse beleid, zoals de laatste jaren vorm gegeven in een aantal akkoorden. Naast 
het Pact 2020 is er immers ook nog de Competentieagenda 2010 (CA), het Werk- en Inves-
teringsplan, de sectorconvenants en een aantal decreten die reeds zijn goedgekeurd of op 
de regelgevingagenda staan. 

Wat richtsnoer 8 betreft stelt het Pact 2020 onder andere dat de leermogelijkheden op de 
werkvloer, én van zelfstandigen, aanzienlijk moeten toenemen. Meer bedrijven en sectoren 
moeten een strategisch competentiebeleid voeren; dat vertaalt zich o.a. in een groter aantal 
werknemers dat een opleiding volgt. Vlaanderen wil zijn EVC - beleid verder uitbouwen en 
ziet de ervaringsbewijzen als een belangrijk instrument daarin. 

Een aantal doelstellingen van Europa 2020 waren ook reeds opgenomen in de Competen-
tieagenda 2010. Het verdient aanbeveling om na te gaan of de doelstellingen van de 
CA2010 voldoende gerealiseerd zijn en voldoende opgenomen zijn in het Pact 2020. Zo niet 
kunnen ze alsnog aandacht krijgen in het VHP. Meer en beter werkplekleren bijvoorbeeld is 
een prioriteit uit de CA waar verder op ingezet moet worden. 



Advies Vlaams hervormingsprogramma EU2020 

 

44 

In de context van richtsnoer 8 (en 9) dient uiteraard verwezen te worden naar de sectorcon-
venants tussen de Vlaamse overheid en sectoren. In de sectorconvenants werken sectoren 
een visie uit op de domeinen aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, leven lang leren 
en competentiemanagement en diversiteit. In de generatie convenants 2010 – 2011 is er ook 
sterk de nadruk op de invalshoek van KMO’s, en op partnerschappen tussen sectoren onder-
ling en met andere actoren, zoals VDAB, Syntra, en het onderwijs. In september 2010 zullen 
meer dan 30 sectoren een convenant hebben afgesloten, die samen 80% van de Vlaams 
werknemers bestrijken. Idealiter zouden alle sectoren gevat dienen te worden door een sa-
menwerkingsovereenkomst met de Vlaamse overheid. 

Europa 2020 roept, zoals reeds aangehaald, op om in te zetten op jongeren, en meer be-
paald op het realiseren van hun aansluiting met de arbeidsmarkt. Vlaanderen kwam de voor-
bije jaren tot een sluitend maatpak voor werkloze jongeren. Vertrekkende van de ervaring in 
het Jeugdwerkloosheidplan (toegepast in 13 steden) werd in het Werkgelegenheids- en In-
vesteringsplan een aanpak op maat ontwikkeld voor iedere -25 jarige die werkloos wordt. 
Bijkomend moet kost wat kost voorkomen worden dat jongeren, die momenteel door de crisis 
niet aan de slag geraken, een “verloren” generatie worden. Het aanbieden van de mogelijk-
heid om werkervaring op te doen, bv via de recente werk@teliers, is één van de beleidspis-
tes waarop verder gebouwd moet worden.  

Een aantal aspecten uit het Vlaams beleid komen minder of niet aan bod in de doelstellingen 
Europa 2020, zoals bijvoorbeeld loopbaanbeleid en loopbaandienstverlening. Dit vormt toch 
een belangrijke beleidspijler in het Vlaamse arbeidsmarktbeleid. Hetzelfde geldt voor het 
ontwikkelingspad van de sociale economie. 

 

6.3. Richtsnoer 9: prestaties onderwijs en opleiding 
verbeteren 

6.3.1 Het kader 

Voor de realisatie van richtsnoer 9 is het volgens Europa 2020 noodzakelijk dat iedereen 
toegang heeft tot onderwijs en opleiding van goede kwaliteit, en dat de onderwijsresultaten 
verbeteren. Investeringen dienen te gebeuren in alle sectoren: het voorschools onderwijs en 
het basisonderwijs, het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en –opleiding tot en met oplei-
dingsprogramma's voor volwassenen. Er moet rekening gehouden worden met niet-formele 
en informele leervormen. Iedere burger moet de kerncompetenties verwerven die hij of zij 
nodig heeft om succesvol te zijn in een kenniseconomie. Nationale kwalificatiekaders zorgen 
voor een grotere openheid in onderwijs- en opleidingsstelsels, een betere afstemming op de 
arbeidsmarkt en flexibele leertrajecten. Partnerschappen tussen de onderwijswereld en de 
arbeidsmarkt zijn cruciaal. Voortijdige schoolverlating moet voorkomen worden.  

 

6.3.2 Het Pact 2020 en andere akkoorden als uitgangspunt 
en leidraad 

Het Pact 2020 spoort grotendeels met de doelstellingen uit richtsnoer 9. Vlaanderen wil in 
2020 een lerende samenleving zijn waarin kinderen en volwassenen het best mogelijke on-
derwijs en de best mogelijke vorming genieten. Het aantal starters in het hoger onderwijs 
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moet stijgen, alsook het aantal afgestudeerden. Meer studenten moeten een deel van hun 
opleiding in het buitenland volgen. Het Pact 2020 breekt een lans voor een diepgaande her-
vorming van het secundair onderwijs zodat beroeps- en technisch gerichte opleidingen op-
gewaardeerd worden. Vlaanderen wil de ongekwalificeerde uitstroom halveren tegen 2020. 
Afhankelijk van het cijfermateriaal telde Vlaanderen in 2006 of 10% of 14,1% ongekwalifi-
ceerde uitstroom. De Vlaamse doelstelling is erg ambitieus en vraagt dan ook aanzienlijke 
inspanningen van alle betrokken actoren de komende jaren. 

Partnerschappen tussen onderwijs en arbeidsmarkt worden bevorderd door de sectorcove-
nants. Deze bevatten onder andere engagementen op vlak van stages en studie- en be-
roepskeuze, het bevorderen van de competenties van leerkrachten, samenwerking op vlak 
van infrastructuur.  

In 2009 keurde de Vlaamse regering het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur goed. 
De sociale partners zijn voorstander van een kwalificatiestructuur, maar deze moet voldoen-
de rekening houden met de noden van de arbeidsmarkt en bekommernissen van de sociale 
partners, zoals die al in verschillende adviezen en standpunten zijn geformuleerd. Om de 
match tussen kerncompetenties van burgers en de door de arbeidsmarkt gevraagde compe-
tenties te bevorderen, investeren Vlaanderen en de (sectorale) sociale partners in de data-
bank Competent. Ook belangrijk is de uitrol en uitbouw van het Hoger Beroepsonderwijs, dat 
met de goedkeuring van het decreet op 30 april 2009 op rails werd gezet, en waarvan de 
uitvoering moet afgestemd worden met het decreet kwalificatiestructuur en met de hervor-
ming van het secundair onderwijs. 

Vlaanderen en het Vlaamse onderwijs moeten blijven inzetten op het verbeteren van de leer-
resultaten van alle leerlingen. Deze zijn nog te veel bepaald door de sociaaleconomische 
achtergrond van leerlingen en niet door hun intrinsieke leercapaciteiten en talenten. Dit is 
ook één van de belangrijkste uitdagingen in de geplande hervorming van het secundair on-
derwijs, maar speelt op alle onderwijsniveaus. 
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7. Hoofdstuk 5 (richtsnoer 10): 
levenskwaliteit van een hoog niveau 

Richtsnoer 10: sociale integratie bevorderen en armoede bestrijden. 

 

7.1. Het kader 

Welzijn en welvaart waaraan zoveel mogelijk mensen naar vermogen een bijdrage leveren 
en waarvan in beginsel iedere burger kan genieten, zijn belangrijk voor de creativiteit en dy-
namiek in het economische, sociale en culturele leven. Een duurzame solidariteit staat cen-
traal in een samenleving waarbij de leden betrokken zijn en waarbij segregatie en uitsluiting 
in al zijn vormen worden teruggedrongen. 

Het bevorderen van sociale insluiting behoort tot deze kerndoelstellingen van de EU2020-
strategie. De EU 2020 strategie wil sociale insluiting bevorderen door armoedereductie. De 
EU-strategie stelt als doelstelling ten minste 20 miljoen mensen een uitweg uit het risico op 
armoede en uitsluiting te bieden38 (EU-doelstelling 5). Vlaanderen wou de lat inzake armoe-
debestrijding ook op Europees niveau alvast hoog leggen, door als minimale doelstelling 
voor de EU2020-strategie de halvering van de kinderarmoede en de vermindering van ar-
moede met 30% voorop te stellen (VR 2010 3004 MED.0213). 

De lidstaten kunnen zelf hun nationale doelstellingen bepalen rekening houdend met natio-
nale omstandigheden en prioriteiten. Daarbij hebben de lidstaten de keuze uit volgende fa-
cetten: armoederisico, materiële deprivatie, armoede binnen een huishouden.  

 

7.2. Het Pact 2020 als uitgangspunt 

Voor de SERV staat het Pact 2020 centraal, vooral doelstelling 13 maar ook doelstelling 239. 
Bij de start van de huidige Vlaamse regering heeft de SERV gevraagd dat de Pact 2020-
doelstellingen op een planmatige en overlegde wijze geconcretiseerd en uitgevoerd wor-
den40. Daarbij heeft de SERV waar relevant tussendoelen en acties geformuleerd. 

Voor doelstelling 13 werd volgend lineair groeipad voorop gezet:  

In 2014 is: 

1. het aandeel inwoners met een inkomen kleiner dan 60% van het mediaaninkomen ge-
halveerd; 

                                                 

 

38De populatie wordt gedefinieerd als het aantal personen met een risico op armoede of uitsluiting volgens drie 
mogelijke indicatoren (armoederisico, materiële deprivatie, werkloze huishoudens). 

39 Zie Hoofdstuk 8 (Bijlage 2) op pagina 42 en verder, met de 20 doelstellingen van het Pact 2020.  
40 SERV, Pact 2020: Stapstenen voor de nieuwe Vlaamse regering, juni 2009. 
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2. substantiële vooruitgang geboekt op het vlak van toegankelijkheid van sociale huisves-
ting, onderwijs en opleiding, (preventieve) gezondheidszorg; 

3. het aantal kinderen geboren in armoede gedaald met een kwart; 

4. de laaggeletterdheid in Vlaanderen gedaald en bij de schoolverlaters is hoogstens nog 
3% laaggeletterd; 

5. het aandeel van de bevolking dat leeft in een woning met 2 of meer structurele gebre-
ken gedaald met een kwart; 

6. een aangroei van 20.000 sociale huurwoningen gerealiseerd. 

 

Voor doelstelling 2 werd gesteld dat,  

tegen 2010: 

 een betrouwbare indicator wordt ontwikkeld die EU-benchmarking toelaat voor de 
invulling van het begrip “sociaal kapitaal”; 

 een betrouwbare indicator voor het uitbannen van discriminatie wordt ontwikkeld, 
gestoeld op de informatie die verzameld wordt door de Vlaamse Meldpunten Dis-
criminatie. 

 

en tegen 2014: 

 voortdurende toename van actieve betrokkenheid bij vrijwilligerswerk en betrok-
kenheid bij lokale activiteiten wordt gerealiseerd; 

 de werkzaamheidskloven (geslacht, leeftijd, nationaliteit, scholingsgraad, perso-
nen al dan niet met arbeidshandicap) verkleinen; 

 de deelname van kansengroepen aan het maatschappelijk leven vergroot; 

 de bijdrage van Vlaanderen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking loopt op 
tot 60 miljoen euro (in prijzen 2007), en tot 5,20% van het bedrag van de officiële 
Belgische ontwikkelingshulp. 

 

Armoedebestrijding als topprioriteit verdient een concrete, realistisch ambitieuze aanpak, 
waarbij alle beleidsverantwoordelijken maximaal inzetten. De Vlaamse Regering heeft een 
aantal belangrijke hefbomen in handen om effectief een voelbaar verschil te maken in het 
leven van mensen in armoede. 

 

7.3. Het Vlaams actieplan ter bestrijding van armoe-
de als leidraad 

Om de doelstellingen op het vlak van armoedebestrijding te verwezenlijken ondersteunt de 
SERV de structurele aanpak, intussen reeds geconcretiseerd in meerdere Vlaamse actie-
plannen ter bestrijding van de armoede. Dergelijk armoedebeleid vergt een integrale aanpak 
en een gecoördineerd ageren in tijd en ruimte op vele beleidsdomeinen en door meerdere 
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overheden. Het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding dient te getuigen van deze geïnte-
greerde aanpak.  

Op vele beleidsdomeinen (werkgelegenheid, huisvesting, onderwijs, welzijn- en gezond-
heidszorg, cultuur en sport...) dient Vlaanderen verder hefbomen te ontwikkelen om armoe-
desituaties te voorkomen en/of terug te dringen. Binnen de diverse beleidsdomeinen moeten 
zowel bestaande als nieuwe maatregelen tegen het licht worden gehouden om uitsluitings-
mechanismen op te sporen. Het veralgemeend toepassen van de armoede-impactanalyse - 
als onderdeel van de RIA - is een aangewezen instrument om de gevolgen van voorgeno-
men regelgeving op de situatie van personen in armoede te toetsen.  

De bijdrage van Vlaanderen in de realisatie van de EU-strategie 2020 zal zijn grondslag en 
inspiratie vinden in het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2010-2014 (VAPA) dat op 9 juli 
2010 door de Vlaamse regering werd aangenomen.  

De SERV spreekt zich hier niet ten gronde uit over het VAPA, maar dringt erop aan dat het 
VAPA zeer binnenkort met de sociale partners wordt overlegd binnen VESOC.  

De SERV vraagt wel dat op korte termijn het VAPA 2010-2014 concreet wordt gemaakt, via 
actiefiches (stappenplan, timing, budget, indicator, participatiewijze) bij de 194 doelstellingen. 
De doelstellingen van het Pact 2020 moeten in het VAPA concrete vertaling krijgen naar 
2014. De SERV brengt hierbij zijn voorstellen (cf. supra) onder de aandacht. 

De SERV onderschrijft het voornemen van de Vlaamse overheid - zoals verwoord in het 
VAPA 2010-2014 - om bij het uittekenen en uitvoeren van het Europese beleid steeds de 
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting naar voor te schuiven.  

 

Concreet betekent dit: 

 een beter uitgebouwd vlaggenschip ‘sociale inclusie’, met onder meer de opname van 
een actieve inclusie en sociale economie. Actieve inclusiestrategieën zijn niet alleen 
van cruciaal belang om de meest kwetsbaren van de samenleving in de crisis te steu-
nen, maar ook om het verlies aan menselijk kapitaal te beperken en het potentieel voor 
toekomstige groei te behouden; 

 een versterking van de Open Methode van Coördinatie, zodat de Commissie de lidsta-
ten op een meer dwingende manier kan aanzetten om de vooropgestelde doelen te ha-
len; 

 de "at risk of poverty" indicator te gebruiken om de armoededoelstellingen te realise-
ren, op te volgen en te vergelijken in alle lidstaten en regio’s; 

 prioriteit voor kinderarmoede, een toereikend inkomen en dakloosheid 

 het uitwerken van een goede set armoede-indicatoren, die ook niet-monetaire compo-
nenten bevatten, het uitwisselen van good-practices, intussen de bestaande indicato-
ren effectief aanwenden om armoede in Europa te meten, zowel landelijk als op regio-
naal niveau, alsmede een verdere uitwerking van de budgetstandaard;  

 specifieke meetinstrumenten voor kinderarmoede te ontwikkelen om armoede in deze 
zeer kwetsbare doelgroep in kaart te brengen, zodat opvolging mogelijk wordt; 

 de beleidsparticipatie van mensen in armoede als een belangrijke prioriteit aan te ne-
men, waarbij Vlaanderen de beleidsparticipatie via de verenigingen waar armen het 
woord nemen en de opgeleide ervaringsdeskundigen in de kijker wil plaatsen. Immers, 
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intussen is de deugdelijkheid bewezen om bij de uitwerking van een beleid gericht op 
het voorkomen en bestrijden van armoede de doelgroepen aan bod te laten komen. De 
betrokkenheid van de doelgroep bij de concretisering van het beleid dient verder uitge-
bouwd en veralgemeend; 

 in de komende discussies over het post-2013 cohesiebeleid en de herziening van de 
financiële perspectieven te pleiten om de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting 
hoog op de Europese agenda te houden. 
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8. Bijlage: de twintig kerndoelstellingen van 
het Pact 2020 

Meer welvaart en welzijn 

1 Duurzame topregio 

Vlaanderen groeit uit tot een competitieve, polyvalente kenniseconomie die op een duurzame manier 
welvaart creëert. Het behoort in 2020 tot de top-5 van de kennisintensieve regio’s op het vlak van ge-
produceerde en verdiende welvaart. Het Vlaamse Gewest blijft in 2020 bij de top 5 van de kennisin-
tensieve regio’s op het gebied van investeringen. 

 

2 Solidaire open regio 

In 2020 is Vlaanderen een solidaire, open en verdraagzame samenleving waarin het sociaal kapitaal 
minstens op het niveau ligt van de top 5 van Europese landen. Dit blijkt uit een actieve participatie aan 
het verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Alle inwoners van Vlaanderen kunnen worden bereikt door 
een vereniging, een buurtwerking, een vrijwilligersorganisatie of door samenlevingsopbouw. De Vla-
mingen hebben intense sociale contacten, meer vertrouwen in de medemens en de samenleving. 
Discriminatie is uitgebannen, de evenredige arbeidsdeelname is verzekerd en de deelname van alle 
kansengroepen aan de andere domeinen van de maatschappij is proportioneel tot hun aandeel in de 
bevolking. 

Tegen 2020 is de huidige bijdrage van Vlaanderen inzake ontwikkelingssamenwerking verdubbeld. 
Samen met alle gedecentraliseerde besturen bedraagt de bijdrage van Vlaanderen minstens 7% van 
de officiële Belgische ontwikkelingshulp. 

 

Een competitieve en duurzame economie 

3 Internationalisering 

Vlaanderen herwint tegen 2020 zijn in de afgelopen tien jaar verloren aandeel in de wereldexportmarkt 
en exploreert in veel sterkere mate dan vandaag onbenut potentieel op het vlak van internationalisatie 
(zowel in goederen als in diensten). Het aantal buitenlandse directe investeringen in het Vlaamse Ge-
west neemt toe, evenals het ermee gepaard gaande investeringsbedrag. Tegen 2020 neemt het aan-
tal exporterende bedrijven toe, het aantal exporterende kmo’s verdubbelt (tegenover 2007). Het aan-
deel van de totale Vlaamse uitvoer naar snelgroeiende markten groeit tot 10%. 

 

4 Innovatie 

Vanuit een oogpunt van economische en maatschappelijke valorisatie besteedt Vlaanderen tegen 
2014 3% van zijn BBP aan O&O. Het aandeel groeit verder na 2014. Dit uit zich in een verdubbeling 
(vanaf 2007) van de omzet uit nieuwe of verbeterde producten en diensten, een hogere vertegen-
woordiging van de speerpuntdomeinen, zoals ICT en gezondheidszorg, logistiek en slim elektriciteits-
netwerk en een hoger aandeel werkenden in kennisintensieve sectoren tot op een gelijk niveau als de 
Europese topregio’s. Ook het aantal patentaanvragen stijgt jaar op jaar. Innovatie wordt meer en beter 
verspreid over alle sectoren, bedrijfstypes en maatschappelijke geledingen, mede met het oog op het 
bevorderen van duurzame ontwikkeling. De overheidssteun voor eco-innovatie staat tegen 2020 op 
het niveau van de top 5 van de Europese regio’s. 
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5 Ondernemerschap 

Tegen 2020 kent Vlaanderen een sterke ondernemerscultuur, stijgt het ondernemerschap en de 
waardering ervoor alsook het aantal ondernemingen in het Vlaamse Gewest aanzienlijk zodat we 
even goed scoren als de top 5 van de Europese regio’s. Jonge starters worden aangemoedigd zodat 
de oprichtingsratio stijgt. Het ondernemerschap bij vrouwen, allochtonen en ouderen neemt toe tot 
een niveau dat evenredig is met hun aanwezigheid in de maatschappij. Er is meer doorgroei van be-
staande ondernemingen. 

In Vlaanderen zullen er belangrijke planningsinspanningen moeten gebeuren om de lange termijn-
vraag naar bedrijventerreinen te kunnen invullen. De ruimte die hiervoor nodig is, zal wetenschappelijk 
bepaald worden in het kader van het RSV-2020. Een economisch activeringsbeleid en de filosofie van 
de ijzeren voorraad dienen tegen 2020 het aantal effectief bruikbare bedrijventerreinen te verhogen tot 
minimaal 95% van het totaal aantal bestemde bedrijventerreinen. 

In 2020 heeft Vlaanderen een performante landbouw die de vergelijking kan doorstaan met de Euro-
pese landbouweconomische topregio’s. Tegen 2020 zal in Vlaanderen het landbouwareaal uit het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen juridisch verankerd zijn met het oog op rechtszekerheid inzake 
exploitatie. 

 

6 Logistiek en infrastructuur 

De economische poorten zijn vlot bereikbaar via de verschillende transportmodi (weg, spoor, water of 
lucht) en via de verschillende transportdragers (zowel privaat als openbaar vervoer). Hiermee realise-
ren we minder dan 5% verliesuren (op het totaal aantal gereden voertuiguren) op de hoofdwegen en 
beperken we het milieu-impact van het goederen- en personenvervoer. Hiertoe worden missing links 
in het transportnetwerk (op de weg, water en het spoor) van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
weggewerkt. De vervoersstromen worden dynamisch beheerd teneinde de beschikbare infrastructuur 
optimaal te gebruiken. Om logistieke activiteiten maximaal te valoriseren, trekken we logistieke spelers 
aan die ten volle toegevoegde waarde en werkgelegenheid creëren. 

 

7 Energie 

Vlaanderen heeft in 2020 substantiële vorderingen gemaakt met het oog op een stabiele toegang tot 
energie. Dit komt de bevoorradingszekerheid en de competitiviteit van de prijzen ten goede. Hiertoe 
worden enerzijds efficiëntiewinsten geboekt om de elektriciteitsvraag te beperken.  

Daardoor en in overeenstemming met de Europees aangegane verbintenissen, is tegen 2020 de 
energie-efficiëntie gestegen, en dienovereenkomstig het (relatieve) energiegebruik gedaald. Zodoen-
de is de CO2-emissie tegen 2020 gedaald overeenkomstig de Europese aangegane verbintenissen. 
Anderzijds wordt de productiecapaciteit voor elektriciteit uitgebreid -o.a. door het betrekken van vol-
doende spelers-, waarbij het aandeel elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen en 
kwalitatieve WKK aanzienlijk stijgt, zoals in Vlaanderen vereist zal zijn in uitvoering van de Europese 
richtlijn hernieuwbare energie. Ook wordt het elektriciteitsnet in dat kader omgevormd tot een interna-
tionaal goed geïnterconnecteerd en slim net waarop decentrale productie-eenheden en nieuwe toe-
passingen kunnen worden gekoppeld. 

 

8 Eco-efficiëntie 

Een verdere ontkoppeling van economische groei en het geheel van emissies en afvalproduktie is 
gerealiseerd door een gestaag stijgende materiaal- en energie-efficiëntie in de verschillende maat-
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schappelijke sectoren. De plaatsing van dak- of zoldervloerisolatie, de vervanging van enkel glas en 
inefficiënte verwarmingsinstallaties en innovaties in de sector zorgen er tegen 2020 onder andere voor 
dat het energiegebruik van het gebouwenpark aanzienlijk daalt. Tegen 2020 beantwoorden nieuw-
bouwwoningen aan de optimale energieprestatienorm. Vlaanderen slaagt erin om het potentieel aan 
economische activiteiten en werkgelegenheid dat uit deze beleidsopties voortvloeit, in het bijzonder 
ook in de hernieuwbare energiesector, zoveel mogelijk te realiseren. 

 

Meer mensen aan de slag, in meer werkbare jobs en in gemid-
deld langere loopbanen 

9 Werkzaamheid 

(Def. : de werkzaamheidsgraad toont de mate waarin de bevolking aan het werk is. Deze graad geeft 
het aandeel werkenden in de bevolking op beroepsleeftijd (van 15 tot en met 64 jaar weer). 

De globale werkzaamheidsgraad stijgt tot minstens 70% in 2020, dankzij een gemiddelde jaarlijkse 
groei van minstens een 0,5 procentpunt. De werkzaamheidsgraad van vrouwen blijft verder stijgen. 
Voor kansengroepen (allochtonen, personen met een arbeidshandicap en 50+) verdubbelt de gemid-
delde jaarlijkse groei tot minstens 1 procentpunt. De Europese doelstelling voor 55+ (werkzaamheids-
graad van 50%) komt daarmee in zicht. 

 

10 Werkbaarheid 

(Def : de werkbaarheidsgraad is een samengesteld cijfer dat aangeeft welk percentage van de werk-
nemers een job heeft die voldoende leermogelijkheden biedt, goed te combineren is met het privéle-
ven en geen aanleiding geeft tot werkstress of motivatieproblemen). 

Zowel de werkbaarheid van werknemers als van zelfstandigen groeit jaarlijks gemiddeld met minstens 
0,5 procentpunt. De werkbaarheidsgraad verhoogt voor werknemers daardoor tot minstens 60% in 
2020, en komt voor zelfstandigen in 2020 zo dicht mogelijk bij 55%. Dit impliceert dat voor de afzon-
derlijke werkbaarheidsdimensies (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkhe-
den en werk-privé-balans) hogere groeicijfers gescoord worden. Bijzondere aandacht gaat naar vrou-
wen, kansengroepen en bijzondere gezinssituaties. Hiertoe wordt in het algemeen gestreefd naar een 
betere afstemming tussen arbeid en gezin. 

 

11 Talent 

In 2020 is Vlaanderen verder uitgegroeid tot een lerende samenleving. Zoveel mogelijk kinderen en 
volwassenen moeten het best mogelijke onderwijs en de best mogelijke vorming genieten. Het aantal 
kortgeschoolden is in 2020 op de arbeidsmarkt met de helft verminderd. 

Dit komt doordat  

1) meer jongeren het secundair onderwijs afwerken,  

2) meer jongeren na hun secundair onderwijs verder studeren zowel in het hoger beroepsonderwijs 
als in hoger onderwijs,  

3) meer mensen deelnemen aan levenslang en levensbreed leren (stijging tot 15% van de bevolking 
op beroepsactieve leeftijd). 
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Concreet halveren we het aantal schoolverlaters die het Secundair Onderwijs zonder voldoende start-
kwalifcaties verlaten, stijgt het aantal jongeren met een diploma hoger onderwijs aanzienlijk ongeacht 
herkomst, werksituatie of opleidingsniveau van hun ouders. Kinderen van niet hooggeschoolde ouders 
bereiken een participatiegraad van ruim 60% in het hoger onderwijs. Ook zullen meer bedrijven en 
sectoren een strategisch competentiebeleid voeren. Een lerende samenleving erkent ten slotte com-
petenties, waar en hoe ze ook verworven zijn. 

 

Levenskwaliteit van hoog niveau 

12 Zorg 

In 2020 voorziet Vlaanderen in een toegankelijk en betaalbaar kwaliteitsvol aanbod aan hulpen zorg-
verlening, dat toereikend is in het licht van de zich wijzigende maatschappelijke behoeften en sociaal-
demografische ontwikkelingen. Bij de organisatie van het volledige hulpen zorgcontinuüm staan effici-
entie, effectiviteit en daardoor de kwaliteit vanuit het oogpunt van de gebruiker centraal. 
Eerstelijnszorg- en thuiszorg zijn versterkt. Het ontstaan van groepspraktijken wordt gestimuleerd. 

In de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg is er voldoende aanbod 
gecreëerd. Voor minstens de helft van de kinderen tot 3 jaar worden formele en kwaliteitsvolle vormen 
van kinderopvang aangeboden. 

 

13 Armoede 

In 2020 ligt het aandeel inwoners dat leeft in armoede en geconfronteerd wordt met sociale uitsluiting 
laag in vergelijking met de best presterende EU27-landen. Dit houdt in dat in 2020 in Vlaanderen elk 
gezin ongeacht de samenstelling, minstens een inkomen heeft dat de Europese armoederisicodrem-
pel bereikt.  

In 2020 is er een duidelijk resultaat merkbaar van een intensieve bestrijding van armoede en sociale 
uitsluiting op meerdere gebieden. Het betreft resultaten van investeringen in sociale woningen, on-
derwijs en opleiding van kansengroepen, ziektepreventie bij kansengroepen, … Dit inspanningen re-
sulteren o.m. in een halvering van het aantal kinderen dat geboren wordt in armoede, een beperking 
van de laaggeletterheid tot 3% en op het vlak van huisvesting in een substantiële verhoging van de 
woonkwaliteit in 2020 door halvering t.a.v. 2006 van het aandeel van de bevolking dat een woning 
betrekt met twee of meer structurele gebreken en/of een gebrek aan basiscomfort, o.a. door de creatie 
van minstens 43.000 bijkomende sociale huurwoningen zoals bepaald in het decreet Grond- en pan-
denbeleid. 

 

14 Milieu 

Voor water- en luchtkwaliteit, bodembescherming en geluidshinder scoort Vlaanderen in 2020 even 
goed als Europese economische topregio’s. De gestage afname van de druk op milieu en natuur 
maakt dat het aantal gezonde levensjaren dat verloren gaat als gevolg van milieuvervuiling, significant 
daalt.  

Het beleid focust binnen een Europese context op belangrijke uitdagingen en risico’s. Zo moeten de 
gekozen maatregelen leiden tot: 

(1) een verdergaande verlaging van de broeikasgasemissies conform de voor Vlaanderen vastgestel-
de doelstellingen in het kader van de Europese klimaatwetgeving,  
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(2) een vermindering in 2020 van de gemiddelde jaarconcentratie aan fijn stof (PM10) met 25% t.a.v. 
2007, waarbij alle Europese fijnstofnormen onverkort worden gerespecteerd. 

(3) een significante daling van de potentieel ernstig gehinderden door geluidsoverlast door verkeer 
met 15% tegen 2020. 

 

De meeste Vlaamse waterlopen hebben een goede ecologische toestand bereikt zodat het effectief 
mogelijk is dat ten laatste in 2021 voldaan is aan de kwaliteitsvereisten van de kaderrichtlijn water. 
Om de gevolgen van de klimaatswijziging op vlak van o.a. waterhuishouding en biodiversiteit op te 
vangen, is werk gemaakt van een heus adaptatiebeleid. 

 

15 Natuur 

Inzake biodiversiteit kan Vlaanderen in 2020 de vergelijking met de Europese economische topregio’s 
aan. Hiertoe heeft Vlaanderen voldoende habitat ingericht, herbestemd, verbeterd of afgebakend om 
70% van de instandhoudingsdoelstellingen van de Europees te beschermen soorten en habitats te 
realiseren. Zowel de beboste oppervlakte als de kwaliteit ervan nemen aanzienlijk toe en minstens de 
helft van de stedelijke of kleinstedelijke gebieden beschikt over een stadsbos of heeft er een opge-
start. Natuurbehoud en landschapszorg zorgen voor bijkomende tewerkstelling. 

 

16 Mobiliteit 

In 2020 heeft Vlaanderen een verkeers- en vervoerssysteem dat tot de performantste van Europa 
behoort. Hiervoor wordt co-modaliteit, ondersteund door een gericht locatiebeleid en door het STOP-
principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer en Privé-Vervoer) als hoeksteen van het Vlaamse 
mobiliteitsbeleid toegepast, zodanig dat vanuit economisch, sociaal, ecologisch en logistiek oogpunt 
de meest optimale modus wordt ingezet. We zorgen dat we voldoen aan de milieudoelstellingen die 
andere Europese landen ook dienen te bereiken tegen 2020. Investeringen in verkeers- en vervoers-
systemen worden beleidsmatig ondersteund door een sociaaleconomische evaluatie en een Vlaamse 
bereikbaarheidsmonitor. 

Tegen 2020 is Vlaanderen één van de beste Europese regio’s op het gebied van verkeersveiligheid, 
zowel uitgedrukt in functie van het aantal doden en zwaargewonde verkeersslachtoffers per miljoen 
afgelegde kilometers als per miljoen inwoners. Ten opzichte van de objectieven in het Vlaamse ver-
keersveiligheidsplan, te realiseren tegen 2015, wordt een daling van 20% op de dodelijke slachtoffers 
en 25% op de zwaargewonde slachtoffers gerealiseerd in 2020. 

Het aantal afgelegde km per persoon in het woon-werkverkeer per auto wordt drastisch verlaagd. On-
der meer thuiswerk wordt daartoe gestimuleerd. Tegen 2020 zullen bovendien 40% van de woon-
werkverplaatsingen gebeuren enerzijds door collectief vervoer, waaronder het openbaar vervoer en 
anderzijds te voet of per fiets. 

 

17 Gezondheidsbevordering 

In 2020 scoort Vlaanderen op diverse aspecten van de levenskwaliteit bij de hoogste van Europa. Dit 
blijkt uit een hoog geluksgevoel bij de bevolking, een hoge globale tevredenheid met de eigen leefsi-
tuatie, de levensstandaard en langer leven in goede gezondheid.  

Hiertoe voert Vlaanderen een inclusief beleid, dat transversaal doorheen de verschillende beleidsdo-
meinen wordt uitgebouwd, in het bijzonder in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de geestelijke 
gezondheidszorg en de bijzondere jeugdzorg. Mede door ziektepreventie daalt de vermijdbare sterfte 
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tot 35% door de realisatie van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen o.a. door een terugval van het 
aantal zelfdodingen. 

 

Een efficiënt en doeltreffend bestuur 

18 Overheid 

Een efficiënte en kwaliteitsvolle overheid en regelgeving draagt op structurele wijze bij tot het welzijn 
en de welvaart van de bevolking. De overheden, elk op hun niveau, realiseren in 2020 substantiële 
efficiëntiewinsten vergelijkbaar met de topregio’s die een vergelijkbaar overheidsaanbod realiseren 
wat hen toelaat de kwaliteit van dienstverlening aan burgers en ondernemingen sterk te verbeteren. 

De Vlaamse overheid werkt op korte termijn een set van outputgerichte indicatoren uit, die de kwaliteit 
en kwantiteit, de efficiëntie én de relatie tussen alle dimensies van het overheidsingrijpen kan opvol-
gen, evalueren en zo nodig in overleg met de betrokkenen kan bijsturen. 

 

19 Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid 

Alle maatschappelijke actoren worden meer actief bij het beleid betrokken. Dit bevordert het gemeen-
schappelijk verantwoordelijkheidsbesef en de gemeenschappelijke actieve oplossingsgerichtheid van 
de overheid en het middenveld voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals duurzame ont-
wikkeling. 

Meer organisaties en ondernemingen nemen maatschappelijke verantwoordelijkheid op en MVO is 
algemeen verspreid. Organisaties en ondernemingen worden daarbij ondersteund door de sociale 
partners en door de overheid. Het Vlaams sociaaleconomische overleg - zowel tussen de sociale 
partners onderling als met de overheid – over het volledige sociaaleconomische spectrum ondersteunt 
in 2020 in sterkere mate het maatschappelijk draagvlak en verhoogt de efficiëntie van het overheids-
beleid. Ook het overleg tussen de Verenigde Verenigingen en de overheid in het kader van hun char-
ter draagt daartoe bij. 

 

20 Begroting 

De Vlaamse overheid blijft volgend decennium financieel gezond. Het uitgangspunt is de eind 2008 
verworven schuldenvrije positie te behouden. 

De begrotingsdoelstellingen worden gewaarborgd door een eigen Vlaams stabiliteitsprogramma dat 
binnen het kader van een meerjarenbegroting de jaarlijkse begrotingsdoelstellingen vastlegt in functie 
van de conjunctuur en de verwachte toekomstige uitdagingen. De Vlaamse overheid zet in de komen-
de jaren substantiële stappen om te komen tot een meer prestatiegerichte begroting. 


