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1.  In le iding 

De minister vice-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van werkgelegenheid 
en toerisme vroeg de raad op 23 juli 2003 advies over voorontwerp van decreet betreffende 
het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden van de erkende regionale samenwer-
kingsverbanden, de sociaal-economische raden van de regio en de regionale sociaal-
economische overlegcomités. 
Verzocht werd het advies binnen een termijn van één maand mede te delen. 
 
In navolging van het standpunt van de SERV over het ruimtelijk economisch beleid in Vlaande-
ren en de ontwikkeling van een strategisch sociaal-economisch streekoverleg van 8 december 
1999, engageerde de Vlaamse regering zich bij haar aantreden om de sociaal-economische 
streekontwikkeling in Vlaanderen te hertekenen. 
Voorliggend voorontwerp van decreet wordt aangekondigd als het eerste van een drieluik. Een 
tweede decreet zal betrekking hebben op de oprichting van het Huis van de Vlaamse Econo-
mie als een laag- en breeddrempelige front office voor eerste lijnshulp voor startende en ge-
vestigde ondernemers. Het derde decreet zal een kader bevatten voor de oprichting van de 
Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM). 
 
Voorliggend decreet legt de basis voor het statuut, de werking, de taken en de bevoegdheden 
van de erkende regionale samenwerkingsverbanden (ERSV), de sociaal-economische raden 
van de regio (SERR) en de regionale sociaal-economische overlegcomités (RESOC). 
Samengevat bepaalt het voorontwerp van decreet dat er in Vlaanderen gebiedsdekkend 
maximaal 15 ERSV worden opgericht die aan de in het decreet en zijn uitvoeringsbesluiten 
bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Één van de basisvoorwaarden is dat er voor de regio 
waar de ERSV is opgericht minstens één SERR en één RESOC wordt ingesteld.  
 
In de SERR wordt het paritaire overleg (werknemers/werkgevers) gevoerd. De SERR verleent 
advies omtrent alle aangelegenheden inzake economisch beleid en / of inzake werkgelegen-
heidsbeleid die worden voorgelegd door hetzij de Vlaamse regering of de Minister, hetzij de 
provincie of een gemeente die lid is van het ERSV. Verder kan de SERR op verzoek van de 
Vlaamse regering, de Minister of de provincie of een gemeente die lid is van het ERSV, dan 
wel op eigen initiatief, beleidsvoorbereidend advies uitbrengen, aanbevelingen doen en / of 
standpunten innemen. 
 
In het RESOC vindt het tripartiete overleg (werknemers/werkgevers/lokale overheden1) inzake 
de sociaal-economische streekontwikkeling plaats. Dit overleg resulteert in een streekpact 
                                                           
1  Met lokale overheden en lokale besturen wordt in dit advies verwezen naar zowel de ge-

meentebesturen, de OCMW’s, als de provinciebesturen. 
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inzake de streekontwikkeling binnen de regio. Dit streekpact wordt bekrachtigd door de ge-
meenteraad van de betrokken gemeenten en de provincieraad van de betrokken provincie. 
Verder kan het RESOC op verzoek van de Vlaamse regering of van de Minister, al dan niet in 
samenwerking met één of meerdere andere RESOC’s, beleidsvoorbereidende adviezen inzake 
de economie en / of de werkgelegenheid in de regio of, naargelang het geval, in meerdere 
regio’s samen, uitbrengen. Het RESOC kan ook de gemeenten en provincie adviseren op hun 
verzoek of op eigen initiatief. 
 
Het ERSV fungeert dus als gemeenschappelijke sokkel voor beide overlegorganen en stelt 
personeel ter beschikking aan SERR en RESOC en doet de nodige handelingen om het op-
nemen en de uitvoering van de opdrachten van SERR en RESOC mogelijk te maken. Het 
ESRV is als vereniging zonder winstoogmerk (VZW) ook het enige (juridische) aanspreekpunt 
(ondermeer voor subsidies, de contracten met werknemers, …).  
 
De vzw ERSV vervangt de huidige STC en streekplatform vzw’s. 
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2.  Kracht l i jnen van het  advies 

De raad is tevreden met de globale richting die inzake de organisatie van het subregionale 
sociaal-economische overleg wordt gekozen. In het bijzonder strookt de integratie van de 
streekplatformen en STC’s in een nieuwe tripartiete structuur, het RESOC, op hoofdlijnen met 
de standpunten die de raad eerder heeft ingenomen. Wel vormt dit decreet slechts één onder-
deel van het drieluik dat men voor ogen heeft. Om een globale interpretatie mogelijk te maken 
en de gehele hervorming te kunnen implementeren, vraagt de raad een zo groot mogelijke 
gelijklopendheid met de decreten inzake de Provinciale ontwikkelingsmaatschappijen en de 
Huizen van de Vlaamse Economie.  
 
De raad ziet in dit decreet absoluut geen tijdelijk decreet. Integendeel is het belangrijk dat de 
hervormingen eindelijk worden afgerond en de komende jaren de nodige stabiliteit in structu-
ren wordt gegarandeerd. Ook ziet de raad geen meerwaarde in het verlaten van een recht-
streekse subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid van de ERSV na 2005. Voor de raad is dit 
de enige garantie dat bestemde middelen effectief, integraal en blijvend gebiedsdekkend wor-
den ingezet. De raad blijft het tot een kerntaak van de Vlaamse overheid rekenen om het sub-
regionale overleg te faciliteren. 
 
De SERR is niet alleen een advies- en studieorgaan. Ook het intrinsieke overleg tussen de 
regionale sociale partners is een essentiële opdracht van de SERR en dient aldus in het de-
creet te worden opgenomen.. 
 
Het RESOC wordt voor de raad een sleutelorgaan voor overleg tussen overheden en sociale 
partners op streekniveau. In dit overleg zullen strategische keuzes voor de streek gemaakt en 
opgevolgd worden via het streekpact. Tevens ziet de raad een opdracht voor structurele advi-
sering van belangrijke streekdossiers.  
Het is belangrijk dat de besluitvorming in het RESOC in consensus gebeurt omdat alzo de 
engagementen van de co-governancepartijen kunnen gehonoreerd worden. Het is dan ook 
belangrijk dat de consensusregel en de draagwijdte daarvan naar de uitvoering, wordt opge-
nomen in het decreet. 
 
Verder betekent co-governance dat overheid, werknemers en werkgevers in een 1/1/1 relatie 
de tripartiete structuren besturen. Dat houdt met name in dat zowel in de raad van bestuur van 
de ESRV als in het RESOC in een gelijk aantal mandaten wordt voorzien voor resp. werkne-
mers, werkgevers en overheid. 
 
Tenslotte belangt het streekbeleid ook het Vlaamse niveau aan. De sociaal-economische ont-
wikkeling van Vlaanderen wordt mee gestalte gegeven door dit streekbeleid. Daarom meent 
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de raad dat het engagement van de Vlaamse overheid moet versterkt worden, zowel inhoude-
lijk door de ontwikkeling van eigen beleidsvisies en - in uitvoering hiervan – van streekgerichte 
beleidsacties,als via de ondersteuning van bottum up ontwikkelde streekprojecten. 

3.  Advies  

3 . 1 .  H e r v o r m i n g  v a n  h e t  s o c i a a l - e c o n o mi s c h  s t r e e k b e l e i d  
a l s  d r i e l u i k  

De raad stelt vast dat de filosofie die in voorliggend decreet wordt gehanteerd wat betreft de 
organisaties van het sociaal-economisch streekoverleg op hoofdlijnen beantwoordt aan de 
standpunten die de raad eerder heeft ingenomen, in het bijzonder in het standpunt van 8 de-
cember 19992 en de aanbeveling van 12 december 20013 
 
De raad stelt echter vast dat dit decreet een onderdeel is van een drieluik, waarvan de twee 
andere luiken zijn de oprichting van het Vlaamse Huis van de Economie en de oprichting van 
een Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij in elke provincie, dit ter vervanging van de huidige 
GOM’s.  
 
De benadering van de hervorming van het sociaal-economisch streekbeleid als drieluik impli-
ceert evenwel een zo groot als mogelijke gelijklopendheid van de noodzakelijke decretale 
initiatieven zodat een globale inhoudelijke beoordeling mogelijk wordt.  
De Raad vraagt dat er op korte termijn klaarheid komt over de beide andere luiken. 
 
Deze gelijklopendheid maakt het ook mogelijk dat de relatie tussen de RESOC’s/SERR’s en 
het provinciale beleid wordt uitgeklaard en in het bijzonder ook de relatie met de POM’s.  
 
Tenslotte is de gelijklopendheid ook noodzakelijk vanuit het wegwerken van de onzekerheden 
die zich de afgelopen tijd op het terrein ontwikkelden. 

3 . 2 .  D e  t i j d e l i j k h e i d  v a n  h e t  d e c r e e t  

In de memorie van toelichting wordt de tijdelijkheid van het decreet beklemtoond. Gesteld 
wordt (blz. 3): “Het betreft met andere woorden een in wezen tijdelijk decreet die de 
continuïteit van de sociaal-economische overleg- en adviesfunctie op streekniveau 
dient te waarborgen.” 
 
                                                           
2  Standpunt van de SERV over het ruimtelijk economisch beleid in Vlaanderen en de ontwik-

keling van een strategisch sociaal-economisch streekoverleg, 8 december 1999 
3  Aanbeveling m.b.t. de voorbereiding van het STC-decreet, 12 december 2001. 
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De tijdelijkheid wordt ondermeer ingegeven vanuit het feit dat de Vlaamse overheid vanaf 
2006 geen rechtstreekse subsidies meer toekent aan de ERSV. De middelen zullen recurrent 
en volgens nog af te spreken modaliteiten worden overgemaakt aan de lokale besturen. Om-
trent de garanties inzake de middelen worden in punt 3.3.4 opmerkingen geformuleerd.  
 
In deze context stelt zich de vraag op welke elementen van het decreet de tijdelijkheid nog 
slaat. De raad meent - zelfs al is in het kerntakendebat uitgemaakt dat sociaal-economisch 
streekbeleid een taak is voor de lokale besturen, in samenwerking met de lokale sociale part-
ners - dat de nood aan een aantal centrale basisregels niet vermindert.  
Bovendien moet vermeden worden hervorming op hervorming te laten volgen. Op de lange 
periode van onzekerheid m.b.t. de toekomst van de STC’s en streekplatformen, moet nu na de 
feitelijke hervorming een periode komen van stabiliteit in de organisatie van het sociaal-
economisch streekbeleid, zodat de nieuwe structuren zich ten volle kunnen ontwikkelen en 
hun toegevoegde waarde aantonen. 
 
Daarom vraagt de raad om alle verwijzingen naar de mogelijke tijdelijkheid van dit vooront-
werp van decreet te schappen uit de memorie van toelichting. 

3 . 3 .  E r k e n d  R e g i o n a a l  S a m e n w e r k i n g s v e r b a n d  

3 . 3 . 1  D e  E R S V  a l s  g e m e e n s c h a p p e l i j k e  s o k k e l  v o o r  S E R R  e n  
R E S O C  

De raad stelt vast dat voor maximaal 15 regio’s een ERSV wordt opgericht in het Vlaams Ge-
west. Dit orgaan fungeert als gemeenschappelijk sokkel voor de binnen het werkingsgebied 
van de ERSV op te richten SERR’s en RESOC’s.  
 
De raad stelde eerder4 dat het secretariaat van SERR en RESOC gemeenschappelijk en auto-
noom diende te zijn.  
De raad ziet met de oprichting van ERSV inderdaad een orgaan als gemeenschappelijk on-
dersteunend orgaan voor SERR en RESOC en dat autonoom functioneert. De raad beschouwt 
het ERSV als het juridische vehikel voor de werking van SERR en RESOC, waarbij het dus 
essentieel is dat de aansturing van de activiteiten van de ESRV gebeurt door SERR en 
RESOC en niet omgekeerd. 
 
Daarbij stelt zich wel de vraag op welke basis afwegingen zullen gebeuren wanneer zowel 
voor SERR als voor RESOC ondersteunende taken verricht moeten worden. Dit geldt zeker 

                                                           
4  Nota’s van de Vlaamse sociale partners ten behoeve van de VESOC-werkgroep van 28 

maart 2003 en 10 juni 2003. 
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indien er meer dan één SERR/RESOC voor de regio bestaat. Het is duidelijk dat dit in het 
huishoudelijk reglement moet geregeld worden. 
 
Tenslotte vraagt de raad zich af of een eenvoudiger en meer aansprekende terminologie niet 
mogelijk is. De raad ziet overigens geen reden om de VZW’s te verplichten zich te profileren 
onder de zware benaming van “door de Vlaamse regering erkend regionaal samenwerkings-
verband” en/of “ERSV”. Ter zake pleit de raad ook voor een bottom up benadering, met vrije 
keuze van de naamgeving. 

3 . 3 . 2  R e c h t s v o r m  

Principieel meent de raad dat een VZW structuur niet is aangewezen. Een decretale basis is te 
verkiezen, zodat de ERSV hun rechtspersoonlijkheid kunnen ontlenen aan het decreet zelf. 
Aan de andere kant is de raad gevoelig voor de argumentatie die in de memorie van toelich-
ting werd ontwikkeld om een privaatrechtelijke piste te volgen, meer specifiek het niet bestaan 
van een decreet interbestuurlijke samenwerking en het mogelijk vertragend effect als men de 
decretale weg zou bewandelen. Ook de vlotte overgang van het huidige personeel van STC’s 
en streekplatformen is een argument ten voordele van de vzw piste. 
 
De raad pleit er wel voor dat het decreet uitdrukkelijk de mogelijkheid openlaat om bestaande 
VZW’s (STC’s of streekplatformen) om te bouwen tot ERSV, zodat niet steeds tot oprichting 
van een nieuwe VZW wordt overgegaan en de adminstratieve last van een vereffening kan 
worden vermeden.  

3 . 3 . 3  B e h e e r s s t r u c t u u r  

In essentie wordt het sociaal-economisch streekbeleid opgezet vanuit een tripartiete co-
governancegedachte. 
Wat ERSV en RESOC betreft benadrukt de raad zijn houding inzake de tripartiete samenstel-
ling: werkgevers, werknemers en overheden (zijnde een gezamenlijke vertegenwoordiging van 
de betrokken lokale besturen en de provincie). Zoals dat het geval is in VESOC kiest de raad 
voor een tripartiete structuur, met overheid, werknemers en werkgevers in een 1/1/1 relatie.  
 
Vastgesteld wordt dat in de raad van bestuur van de ERSV een 2 (werknemers)/2 (werkge-
vers)/4 (overheden) wordt gehanteerd. Dit beantwoordt niet aan wat de raad beschouwt als 
tripartiete co-governance. De raad pleit voor een gelijke vertegenwoordiging in een 1/1/1 ver-
houding, die bovendien representatief is voor de verschillende RESOC’s en SERR’s binnen de 
regio. 
 
Verder is de ERSV een ondersteuningsstructuur voor zowel de SERR als paritair orgaan als 
de RESOC als tripartiet orgaan. De Raad acht het dan ook aangewezen het aan de raad van 
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bestuur over te laten wie als voorzitter wordt aangewezen, zonder de sociale partners expliciet 
uit te sluiten. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat niettegenstaande men de keuze van het aantal SERR/RESOC 
per ERSV vrij laat, men er toch vanuit gaat dat er slechts één SERR en RESOC wordt opge-
richt per ERSV. Dit blijkt uit artikel 8, §2, 4°, waar de 2/2/4 samenstelling wordt geregeld.  

3 . 3 . 4  M i d d e l e n  

De ERSV worden slechts tot en met 2005 rechtstreeks gesubsidieerd, nadien worden de middelen, 
in een nog af te spreken modaliteit, overgeheveld naar de lokale besturen. Aangezien verwacht 
wordt dat de STC en streekplatformen pas einde 2004 zullen ophouden te bestaan, zou de recht-
streekse subsidiering slechts één jaar gelden. 
 
Vooreerst vraagt de raad waarborgen dat de middelen vanaf 2006 effectief en integraal aangewend 
worden voor de ondersteuning van de RESOC’s en SERR’s.  
In verband met de financiële ondersteuning is het duidelijk dat de huidige financiële stromen 
naar de subregio’s minstens moeten bewaard blijven. De raad vraagt dat een overzicht zou ter 
beschikking worden gesteld van de hoeveelheid middelen die vandaag worden ingezet voor 
het sociaal-economisch streekbeleid. Gedacht wordt aan de basisfinanciering van STC’s en 
streekplatformen, de projectwerking van beide, de structurele financiering van het STC-team 
voor de projectontwikkelaars, de inbreng van gemeenten en provincies, de GOM-financiering 
voor sociaal-economische streekontwikkeling, de provinciale middelen voor gebiedsgerichte 
werking. Daarnaast komt er voor de financiering van de streekplatformen 51% uit de streek 
zelf. Voor een deel hiervan wordt beroep gedaan op de privé-sector. 
De raad vraagt in ieder geval dat zorgvuldig wordt bewaakt dat de ERSV’s over voldoende 
financiële middelen beschikken en blijven beschikken, niet enkel voor de bezoldiging van het 
personeel, maar ook voor de werkingskosten en de huisvestingskosten, dit ook rekening hou-
dende met het feit dat in een aantal gevallen vandaag huisvesting gebeurt van de STC's in 
VDAB en van de streekplatformen in bedrijven. 
 
Ten tweede denkt de raad dat de rechtstreekse subsidiëring vanuit de Vlaamse overheid de 
beste garantie is dat de bedoelde middelen ook effectief en integraal worden ingezet voor het 
sociaal-economisch streekoverleg en dat dit overleg ook blijvend gebiedsdekkend in Vlaande-
ren wordt georganiseerd. Daarom is de raad voorstander van een blijvende rechtstreekse 
subsidiëring van de ERSV’s. De raad acht het een omslachtige en onzekere werkwijze om de 
middelen na 2005 over te hevelen naar lokale besturen en provincies en vervolgens van elk 
lokaal bestuur en elke provincie garanties te bekomen voor een continuering van de financie-
ring van de ERSV’s. 
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Ten derde gaat de raad ervan uit dat het een kerntaak is van de overheid om de subregionale 
advies- en overlegorganen te ondersteunen. Anders dan bij de streekplatformen moet in de 
toekomst vermeden worden dat de oprichting van ERSV’s afhankelijk wordt gemaakt van een 
inbreng van de privé-actoren uit de streek. De raad pleit ervoor dat de overheid volledig in-
staat voor de structurele financiering van de streekorganen.  
Dit mag uiteraard niet in de weg staan dat, aanvullend bij de structurele financiering, vanuit 
provincie, lokale besturen of privé-partners wordt voorzien in additionele financiering, al dan 
niet projectgewijs. 

3 . 3 . 5  G e b i e d s i n d e l i n g  

De raad is voorstander van de bottum up benadering bij de bepaling van de regio’s, zowel 
voor de vzw’s als voor de binnen de regio’s op te richten SERR’s en RESOC’s. Niettemin is er, 
gelet op het uitgestippelde tijdspad, wel nood aan coördinatie op het terrein, zonder afbreuk te 
doen aan de bottom up benadering. 
 
Einde 2004 moeten in Vlaanderen gebiedsdekkend ERSV’s, SERR’s en RESOC’s actief zijn. 
Een belangrijke drijfveer bij de hervorming van het sociaal-economisch streekbeleid was het 
creëren van synergieën en de vereenvoudiging van structuren. Het kan dan ook niet de bedoe-
ling zijn om binnen de maximaal 15 ERSV’s meer dan 15 SERR’s en RESOC’s in Vlaanderen 
op te richten. 
 
Om het overzicht te bewaren en om het pad van de hervorming te kunnen monitoren is het 
belangrijk dat de voorziene begeleidingscommissie die de Task Force aanstuurt haar werk-
zaamheden snel opstart en dit met betrokkenheid van de sociale partners5. 
De raad acht het echter noodzakelijk dat ook na de hervorming een coördinatie voorzien blijft, 
naar analogie van wat vandaag voorzien is voor de STC’s met de STC-stuurgroep. Daarom 
schuift de raad het voorstel naar voren dat de drie co-governance partijen een platform orga-
niseren op Vlaams niveau dat functioneert als forum voor ervaringsuitwisseling op Vlaams 
niveau. 

3 . 3 . 6  P e r s o n e e l  

De raad vraagt bij de hervorming voldoende aandacht voor het overleg met de representatieve 
organisaties voor het personeel dat vandaag in dienst is van of ter ondersteuning wordt inge-
zet van de STC’s en streekplatformen. 
 

                                                           
5  Zoals gevraagd in de brief van 19 maart 2003 van de SERV aan de minister-president van 

de Vlaamse regering (zie bijlage). 
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Voor het personeel dat ressorteert onder de CAO-wet wijst de raad erop dat het hier gaat om 
een overgang van activiteiten in de zin van de CAO nr. 32 en rekent de raad erop dat de bepa-
lingen van deze CAO ten volle worden gerespecteerd. 
 
Wat het personeel betreft dat vandaag in dienst is van de VDAB en van de GOM’s, wijst de 
raad erop dat enkel een decretale bepaling is voorzien voor het VDAB-personeel dat voor de 
STC’s werkt. De raad acht het aangewezen dat ook in een gelijkaardige bepaling wordt voor-
zien voor het personeel van de GOM’s die voor de streekplatformen werken. 
 
Gezien expliciet is voorzien dat de opdrachten van de GOM’s inzake gebiedsgericht beleid 
overgaan naar de RESOC’s, is het in ieder geval noodzakelijk dat dit ook gepaard gaat met de 
overheveling van de nodige middelen en menskracht.  

3 . 4 .  S E R R 

De raad is overtuigd van het nut van een SERR-structuur, omdat er materies zijn die best door 
het paritaire overleg worden aangestuurd. De SERR vormt aldus het platform voor het paritaire 
overleg tussen de subregionale sociale partners en de advisering aan de diverse overheden 
die daaruit voortvloeit. 

3 . 4 . 1  A d v i e s  e n  s t u d i e  i n  d e  S E R R  

De raad gaat akkoord met de rol inzake advies en studie die aan de SERR wordt gegeven en 
zoals die in de memorie van toelichting wordt gespecificeerd. 
 
Ook al erkent de raad dat de opdrachten van de SERR tot op zekere hoogte van een andere 
aard zijn dan deze van de strategische adviesraden op Vlaams vlak, bedoeld in het decreet 
van 9 juli 2003, toch ziet de raad geen enkele reden om niet in gelijkaardige waarborgen te 
voorzien voor de adviesfunctie van de SERR.  
Concreet gaat het om: 

- een nauwkeurige decretale omschrijving van de opdrachten; 
- motivering door de betrokken overheid waarom wordt afgeweken van een be-

paald advies; 
- het recht op informatie bij de voorbereiding van adviezen. 

 
Voorts dringt de raad erop aan dat de aanpassingen aan de relevante besluiten en decreten 
(cf Art 36 §1) ook snel gebeuren.  

3 . 4 . 2  O v e r l e g f u n c t i e  v a n  d e  S E R R  

Enkel in de memorie van toelichting (blz. 11) wordt slechts zijdelings verwezen naar de over-
legfunctie van de SERR: “Uiteraard staat het de sociale partners vrij om overleg te plegen over 
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alle materies die ze zinvol achten.” Bovendien wordt deze sociale overlegrol als ondergeschikt 
beschouwd aan de adviesrol.  
 
De raad kan deze visie niet ondersteunen. Integendeel is het intrinsieke sociaal overleg de 
essentie van een sociaal-economisch overlegorgaan6, ongeacht het geografisch niveau waar-
op dit functioneert. Daarom vraagt de raad om het sociaal overleg mee op te nemen als es-
sentiële opdracht van de SERR.  

3 . 4 . 3  P r o j e c t o n t w i k k e l i n g  

De huidige STC-projectwerking wordt via het decreet ingebed als opdracht van de ERSV’s, 
waarbij de projectontwikkelaars aangesteld ter bevordering van de diversiteitsacties in de 
regio zullen deel uitmaken van het secretariaat binnen de ERSV. 
Het decreet laat daarbij in het midden of het de SERR is, dan wel het RESOC, dat de project-
ontwikkeling aanstuurt. 
 
Voor de raad is de inbedding van de projectwerking aangestuurd door de SERR essentieel.  
 
In de memorie van toelichting is er sprake van een convenant zoals die door de raad wordt 
voorstaan. Aangezien het de sociale partners zijn in de SERR die deze innovatieve projecten 
aansturen, spreekt het vanzelf dat de betrokken convenant met de Vlaamse overheid wordt 
afgesloten met de SERR en niet met het ERSV, dit naar analogie van de sectorconvenants die 
vandaag worden afgesloten met de sectorale sociale partners. 
 
De raad ziet ook een belangrijk potentieel voor acties, inzonderheid inzake diversiteit, gericht 
op de lokale en provinciale besturen. Zij pleiten ervoor om dit te regelen via een sectorconve-
nant tussen de Vlaamse overheid en de sociale partners van de lokale en provinciale bestu-
ren, naar het model van de sectorconvenants voor de privé-sectoren. 

3 . 4 . 4  S a m e n s t e l l i n g  

De raad stelt vast dat artikel 16, §2, 2° voorziet dat voor wat betreft de vertegenwoordiging 
van de werknemers wordt voorzien dat elke werknemersorganisatie die in de SERV zetelt 
minstens één mandaat kan invullen. 
Vastgesteld wordt dat de tweede alinea van artikel 16, §2 niet in overeenstemming is met de 
memorie van toelichting bij dit artikel. 
 
De raad is van oordeel dat de verdeling van al de voorziene mandaten van de werknemersor-
ganisaties, mits inachtneming van artikel 16, §2, 2° - zowel de effectieve als de plaatsvervan-
                                                           
6  Zie ondermeer advies van 15 mei 2002: Advies over het voorontwerp van decreet tot rege-

ling van strategische adviesraden. 
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gers – dient te gebeuren op basis van de uitslagen van de sociale verkiezing voor de comités 
voor preventie en bescherming op het werk, zonder het onderwijs, voor de regio waarvoor de 
SERR bevoegd is. 
 
De raad vraagt dan ook dat de tweede alinea van artikel 16, §2 hiermee in overeenstemming 
gebracht wordt, wat impliceert dat de woorden ‘van de rest’ geschrapt worden (zie ook opmer-
kingen bij de artikels, met name bij  artikel 16, §2, tweede alinea). 

3 . 5 .  R E S O C  

3 . 5 . 1  O p d r a c h t  

Binnen de RESOC’s vindt het tripartiete overleg plaats inzake de sociaal-economisch streek-
ontwikkeling. Tevens kan er beleidsvoorbereidend advies op eigen initiatief gegeven worden 
en gevraagd worden door de Vlaamse regering of een minister, of een lokaal bestuur. 
 
Een belangrijk resultaat van het tripartiete overleg is het streekpact inzake de streekontwikke-
ling binnen de regio.  
 
De raad ondersteunt de opmaak van een streekpact. In navolging van de streekcharters ziet 
de raad hierbij als belangrijke onderdelen de visievorming over de economische en werkgele-
genheidsontwikkeling van de subregio en de bepaling van prioriteiten voor het gebied.  
 
Voor de raad is het noodzakelijk dat voor elk overheidsniveau concrete waarborgen worden 
ingebouwd dat de RESOC’s effectief om advies worden gevraagd, net zoals het decretale 
kader voor de strategische adviesraden concreet aangeeft voor welke beleidsmaatregelen 
verplicht voorafgaand advies moet worden gevraagd.  Deze waarborgen zijn vandaag onvol-
doende aanwezig.  
 
Wat het Vlaamse beleidsniveau betreft, werd reeds vroeger gepleit voor een consultatie van 
de RESOC’s voor alle sociaal-economische dossiers met een belangrijke subregionale weer-
slag. Voor het arbeidsmarktbeleid is dit vandaag reeds in belangrijke mate voorzien en gaat de 
raad ervan uit dat die bevoegdheden ook worden overgezet naar de RESOC’s (of SERR’s). 
Wat het economisch beleid betreft, dienen gelijkaardige waarborgen te worden voorzien. 
Verder is het logisch dat in de mate het ruimtelijk economisch beleid verder wordt ontwikkeld, 
de gewenste subregionale insteken en eventuele adviesbevoegdheid gebeurt binnen de 
RESOC/SERR structuur. 
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Wat het lokale en provinciale niveau betreft vraagt de raad concrete engagementen van de 
lokale besturen en de provincies over de materies die zij systematisch voor advies zullen voor-
leggen aan de RESOC’s (of eventueel SERR’s). 
 
Daarbij ziet de raad in de begeleiding van het Europese structuurbeleid, dat vandaag in 
Vlaanderen gebeurt via de managementcomités, eveneens een opdracht van de RESOC’s. 
Deze visie is conform eerder ingenomen standpunten van de SERV, waar er gepleit werd om 
het Europese regionaal beleid te integreren in het Vlaamse regionale beleid. 
 
 
Tenslotte is het belangrijk dat op basis van de streekpacten kortlopende actieplannen worden 
opgemaakt met concreet uit te voeren acties, zowel wat de arbeidsmarkt als de sociaal-
economische aspecten betreft. In die zin wordt ook het engagement van de overheid ten aan-
zien van de realisatie van de streekpacten concreter gemaakt. 
 
 
Inzake advies ziet de raad hoe dan ook een belangrijke rol weggelegd voor de RESOC’s over 
dossiers met belangrijke sociaal-economische impact voor de streek. Dit geldt zowel voor het 
Vlaamse als het provinciale beleid. Gedacht kan worden aan Vlaamse en provinciale struc-
tuurplannen en uitvoeringsplannen, de 3-jarenprogrammatie van de wegeninvesteringen, ont-
wikkeling van bedrijventerreinen, enz. 
In ruime zin moet, zoals voor het arbeidsmarktbeleid al de regel is, ook voor alle Vlaamse 
projecten die relevant zijn voor de economische ontwikkeling van een bepaalde subregio, een 
verplichte adviesbevoegdheid worden ingebouwd. In voorliggend decreet blijft dit facultatief. 
 
Tenslotte is het bereiken van consensus belangrijk in een co-governancemodel. Het is dan 
ook essentieel dat de consensusregel expliciet wordt opgenomen in het decreet. Het is ook 
belangrijk dat de gevolgen van het bereiken van een consensus inzake de uitvoering van de 
besluiten door de betrokken besturen wordt vastgelegd. Het bereiden van een consensus bindt 
de drie partijen. 

3 . 5 . 2  S a m e n s t e l l i n g  

Zoals voor de ERSV’s benadrukt de raad zijn houding inzake de tripartiete samenstelling: 
werkgevers, werknemers en overheden (zijnde een gezamenlijke vertegenwoordiging van de 
betrokken lokale besturen en de provincie). Zoals dat het geval is in VESOC kiest de raad 
voor een tripartiete structuur, met overheid, werknemers en werkgevers in een 1/1/1 relatie.  
 
Vastgesteld wordt dat in het RESOC een verhouding 8 (werknemers)/8 (werkgevers) / min-
stens 8 (overheden) wordt gehanteerd. Dit beantwoordt niet aan wat de raad beschouwt als 
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tripartiete co-governance. De raad pleit voor een gelijke vertegenwoordiging in een 1/1/1 ver-
houding en bijgevolg een beperking van het aantal vertegenwoordigers van de overheid tot 8. 
 
De raad meent dat de betrokkenheid van andere stakeholders van het sociaal-economisch 
streekbeleid best een afspiegeling is van de realiteit op het terrein, waarbij de raad pleit voor 
een maximale autonomie voor de RESOC om dit in consensus te regelen. De raad kan in ie-
der geval instemmen met de afspraak tussen de overheden in het kader van het kerntakende-
bat, waarbij wordt gesteld dat het aan het RESOC toekomt te bepalen op welke wijze de be-
trokkenheid gestalte krijgt, hetzij via gegarandeerde vertegenwoordiging, al dan niet met 
stemrecht (waarbij door de raad van bestuur duidelijk wordt omschreven voor welke gevallen zij 
stemrecht bekomen), hetzij via andere formules, zoals bv. hoorzittingen. 
 
Bij toekenning van stemrecht aan deze levende krachten spreekt het vanzelf dat indien er 
enkel consensus zou zijn onder de ‘tripartiete-partners’ deze laatsten wel gebonden zijn door 
deze consensus. 

3 . 6 .  B e t r o k k e n h e i d  v a n  h e t  V l a a m s e  n i v e a u  e n  a fs t e m m i n g  

Streekontwikkeling wordt door het Vlaamse bestuursniveau ‘afgestoten’ en wordt een aange-
legenheid waarbij zowel de lokale als de provinciale besturen én de sociale partners in een co-
governancesysteem betrokken zijn.  
Het streekbeleid belangt echter ook mee het Vlaamse niveau aan. De sociaal-economische 
ontwikkeling van Vlaanderen wordt mee gestalte gegeven door dit streekbeleid. Daarom 
meent de raad dat het engagement van het Vlaamse niveau moet gestalte krijgen via ‘top 
down’ streekgerichte beleidsacties die in uitvoering van het streekpact resulteren in bv. conve-
nanten of beheerscontracten met de RESOC’s om die beleidslijnen op het terrein te realiseren. 
Anderzijds moet dit gestalte krijgen via ‘bottom up’ aangebrachte streekprojecten die passen 
binnen het streekpact van de streek. De raad meent dat het engagement van de Vlaamse 
overheid in dit verband te vrijblijvend is. 
 
Verder gaat hoofdstuk X in op de coördinatie en de opvolging van het streekbeleid. Gesteld 
wordt dat in opvolging van het kerntakendebat afspraken hieromtrent tussen lokale, provincia-
le en Vlaamse overheden en de sociale partners per protocol verder kunnen geregeld worden. 
In de memorie van toelichting wort gesteld dat de kerntaak van de Vlaamse overheid hier ligt 
bij het flankerend beleid en dat over de definitieve kerntaken nog een akkoord moet gevonden 
worden tussen de drie besturen. 
 
De vraag stelt zich of het ontbreken van die verdere afspraken en van het definitieve akkoord 
geen hypotheek legt op de uitwerking van dit decreet. 
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3 . 7 .  B e t r o k k en h e i d  v an  d e  S E RV  b i j  t e  u i t v o e r i n g  v a n  h e t  
d e c r e e t  

De raad vraagt concreet betrokken te worden bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten, 
dit conform het beginsel dat werd aanvaard in het kaderdecreet voor de strategische adviesra-
den. De raad vraagt daarom dat expliciet in het decreet wordt voorzien dat de raad om advies 
wordt gevraagd voor alle ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. 

3 . 8 .  O p m e r k i n g en  b i j  d e  a r t i k e l e n  

Zorgvuldigheid 
 
Het is te verkiezen dat men telkens dezelfde omschrijvingen hanteert. Dit geldt bv de om-
schrijving van de vertegenwoordiging in SERR en RESOC van de werkgeversorganisaties. 
Soms wordt er van ‘werkgeversorganisaties’ (bv art 16,§2, 1°) gesproken en op andere plaat-
sen van de ‘werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties’.  
Alleen correct is ‘werkgevers-, middenstands- en landbouworganisaties vertegenwoordigd in 
de SERV’. De betrokken artikelen moeten in die zin worden aangepast. 
 
Artikel 2, 7° 
 
De bevoegde Minister wordt aangeduid als de Minister bevoegd voor het beleidsdomein Eco-
nomie, Werkgelegenheid en Toerisme. Dit roept de vraag op naar welke Ministers bevoegd 
zijn tijdens de huidige legislatuur, ook omdat voorliggend decreet betrekking heeft op de inte-
gratie van de beleidsdomeinen Economie en Werkgelegenheid op regionaal niveau. 
 
Artikel 3, § 1 
 
Hierin is sprake van een ESRV opgericht door en samengesteld uit vertegenwoordigers van 
sociale partners, gemeenten en provincie. Hoger werd reeds gesteld dat de mogelijkheid moet 
worden gelaten om bestaande VZW’s om te vormen, mits een verruiming van de samenstelling 
tot ERSV. 
 
Artikel 3, § 3 
 
De raad opteert (cf. supra) voor regionale autonomie inzake naamgeving. 
 
Artikel 5, § 2 
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De vraag stelt zich of hier niet moet worden voorzien in afwijkende bepalingen voor Baarle-
Hertog en Voeren (cf. memorie van toelichting bij artikel 2). 
 
Artikel 6, § 2, 6° 
 
Specifiek wat de diversiteitsacties naar het bedrijfsleven betreft, pleit de raad ervoor (zie ho-
ger) dat de aansturing gebeurt door de SERR’s. 
 
Artikel 6, § 2, 8° 
 
De raad acht het aangewezen (zie hoger) dat alle initiatieven van de ERSV gebeuren in op-
dracht van hetzij SERR, hetzij RESOC, dit om te vermijden dat de ERSV een eigen leven gaat 
leiden. Bijgevolg herformuleren:  
‘het op verzoek van de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of van 
één of meerdere Regionale Sociaal-economische Overlegcomités die binnen haar schoot zijn 
ingericht nemen van alle initiatieven en het stellen van de daartoe vereiste handelingen met 
het oog op de ondersteuning van de missie, de visievorming en de uitvoering van de taken van 
de één of meerdere Sociaal Economische Raden van de Regio en / of de één of meerdere 
regionale Sociaal-economische overlegcomités die in de schoot van het regionaal 
samenwerkingsverband opereren. 
 
Artikel 6, § 3 
 
Invoegen (cf. hoger) dat de SERV om advies wordt gevraagd over het ontwerpbesluit van de 
Vlaamse regering. 
 
Artikel 6, § 4 
 
Idem. 
 
Artikel 6, § 5 
 
Idem. 
 
Artikel 8, § 1 
 
Idem. 
 
Artikel 8, §2, 
2° 
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Het bepaalde dat er minimum 6 leden moeten zijn is in tegenspraak met het bepaalde in 4°, 
waaruit blijkt dat er 8 leden zijn.  
Voorstel: schrappen van ten 2°. 
 
4°: 
Uit de omschrijving van dit onderdeel zou men kunnen afleiden dat er per definitie slechts één 
SERR wordt opgericht binnen een ERSV. Het artikel moet in die zin worden aangepast. 
 
Hoger werd reeds opgemerkt dat de raad uitgaat van een gelijk aantal mandaten voor resp. 
werknemers, werkgevers en overheid, terwijl nu is voorzien in een verhouding 2-2-4. 
Voor ERSV’s die meerdere subregio’s overkoepelen dient een interne regeling te worden uit-
werkt die de representativiteit van de raad van bestuur ten aanzien van drie partijen van elke 
regio garandeert. 
 
8°  
De raad acht het wenselijk dat het mandaat van lid van de raad van bestuur verplicht (en dus 
niet “desgevallend”) een einde neemt bij beëindiging van het mandaat in SERR/RESOC. 
 
Artikel 10, par. 5 
 
Hierbij moet voorafgaand advies van de SERV worden voorzien. 
 
Artikel 13 
 
Zoals hoger opgemekt is het belangrijk dat hetzij in dit decreet zelf, hetzij in andere decretale 
of reglementaire bepalingen in afdoende waarborgen wordt voorzien voor consultatie van de 
SERR’s. 
De opdrachten zoals die in de memorie aan de SERR’s worden toegekend worden in ieder 
geval best ook in het decreet opgenomen. Geput kan worden uit de ervaring met de streekvi-
sies en streekcharters. 
 
Daarnaast pleit (zie hoger) de raad ervoor dat de decretale opdrachtomschrijving niet wordt 
beperkt tot de adviesfunctie, maar expliciet wordt uitgebreid tot de overleg- en iniatieffunctie, 
zoals dit vandaag ook voorzien is voor de STC’s. 
 
In het bijzonder vraagt de raad dat de huidige opdrachten van de STC’s inzake integratie van 
kansengroepen expliciet als opdrachten voor de SERR worden opgenomen in het decreet. In 
het bijzonder dient een bepaling te worden ingevoegd die de SERR’s belast met het stimule-
ren van positieve actieprojecten die de reguliere tewerkstelling van doelgroepwerkzoekenden 
beogen (cf. art. 9,, § 2, 3° van het VDAB-besluit). 
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Artikel 14 
 
De raad vraagt (zie hoger) dat in het decreet gelijkaardige waarborgen worden ingeschreven 
als in het decreet strategisch adviesraden, onder meer wat betreft de informatie waarover de 
SERR’s kunnen beschikken en de motivering door de overheid waarom wordt afgeweken van 
bepaalde adviezen. 
 
Artikel 16, § 2 tweede alinea 
 
De formulering van deze alinea dient in overeenstemming te worden gebracht met de memorie 
van toelichting (zie opmerkingen van de raad onder punt 3.4.4 Samenstelling) Dit impliceert 
dat de tekst ‘De aanstelling van de rest van de sub 2° van het eerste lid bedoelde leden 
geschiedt rekening houdend met ….’, wordt gewijzigd in: ‘De aanstelling van de sub 2° van het 
eerste lid bedoelde leden geschiedt rekening houdend met …. 
 
Artikel 16, § 2 en §3 
 
Er is sprake van een aanstelling van de leden van de SERR op voordracht van de SERV. 
In artikel 16, par. 3 en in de memorie van toelichting is evenwel sprake van aanstelling door de 
SERV. Het is wenselijk systematisch te spreken van een aanstelling door de SERV, i.p.v. van 
een aanstelling op voordracht van de SERV. 
 
Artikel 16, § 5 
 
Het is wenselijk dat wordt voorzien in een uiterlijke termijn waarbinnen aanpassing van de 
werknemersmandaten aan de uitslagen van de laatste sociale verkiezingen moet gebeuren. 
De raad pleit voor aanpassing binnen het jaar na de laatste sociale verkiezingen. 
 
Ook is het aangewezen uitdrukkelijk te voorzien dat vervanging gebeurt door de SERV. 
 
Artikel 16, § 5 en 6 
 
Het is aangewezen ook in deze bepalingen uitdrukkelijk te voorzien dat de raad van bestuur 
mededeling krijgt van de vervangingen en ontslagnames vanuit de SERV. 
 
Artikel 20 
 
Zoals reeds hoger gesteld, acht de raad het aangewezen dat decretale waarborgen worden 
voorzien voor de adviezen die verplicht aan RESOC’s moeten worden gevraagd. 
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Artikel 22 
 
De inhoud van het streekpact wordt best op hoofdlijnen omschreven. 
 
Artikel 25, §2,  
1° 
Uit de formulering van het artikel zou men kunnen afleiden dat de gebiedsomschrijving van 
SERR en RESOC per definitie samenvallen. Dit is niet noodzakelijk het geval en kan aanlei-
ding geven tot problemen wat de samenstelling van de RESOC betreft zoals men die in dit 
artikel voor ogen heeft. 
 
1° en 2° 
Hoger werd reeds gesteld dat de mogelijkheid die wordt gelaten voor de lokale besturen en 
provincie om meer dan 8 vertegenwoordigers af te vaardigen in het RESOC, strijdig is met het 
beginsel van tripartisme. 
 
Artikel 27 
 
De memorie van toelichting bij dit artikel gaat in op de consensusregeling bij beslissingen, 
terwijl het artikel zelf geen bepalingen in dit verband opneemt. 
 
Het bereiken van consensus is een belangrijk in een co-governancemodel dat wordt opgezet. 
Het is dan ook essentieel dat dit in het betrokken artikel wordt opgenomen. Het is ook belang-
rijk dat de gevolgen van het bereiken van een consensus inzake de uitvoering van de beslui-
ten door de betrokken besturen wordt vastgelegd; namelijk dat de drie partijen gebonden zijn 
door de bereikte consensus. 
 
Artikel 30  
 
Het is aangewezen dat de SERV om advies wordt gevraagd over het ontwerpbesluit. 
 
Art. 35, § 2 
 
Opheffing van het besluit van 7 juli 1998 zou tot gevolg hebben dat de vroegere STC-
regelgeving wordt hersteld. Correcter is de STC-bepalingen van het VDAB-besluit te schrap-
pen. 
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Art. 36 
 
Het is aangewezen dat de SERV vooraf om advies wordt gevraagd. 
 
Art. 37 
 
De raad is voorstander van een behoud van financiering door de Vlaamse overheid. 
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4.  Bij lage 

Brief van 19 maart 2003 van de SERV aan de minister-president van de Vlaamse regering 
inzake de betrokkenheid van de sociale partners bij de begeleidingscommissie die de Task 
Force aanstuurt die de integratie van streekplatformen en STC’s begeleidt. 
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Brussel, 19 maart 2003 
50 PC031901 

 
 
 

De heer Patrick DEWAEL 
Minister-president van de Vlaamse 
regering 
Martelaarsplein  19 
 
1000 BRUSSEL 

 
 
Mijnheer de Minister-president, 
 
 
Op de Vesoc-werkgroep van 10 maart 2003 werd door de sociale partners de vraag gesteld 
naar de betrokkenheid bij de begeleidingscommissie die de Task Force aanstuurt die de inte-
gratie van streekplatformen en STC’s begeleidt. 
 
Door een vertegenwoordiger van het beleid werd hieromtrent gesteld dat indien de sociale 
partners wensen betrokken te worden bij deze commissie zij dit via een brief kunnen melden. 
 
Het dagelijks bestuur gaat in op dit voorstel.  Het dagelijks bestuur vraagt dat de sociale part-
ners in de begeleidingscommissie worden opgenomen. 
 
Vanuit de voorgenomen tripartiete structuur is het ook logisch dat alle partijen bij de voorbe-
reiding van de oprichting betrokken worden. 
 
 

Met bijzondere hoogachting, 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans, Xavier Verboven, 
administrateur-generaal.  voorzitter. 
 
 
Cc minister Renaat Landuyt en Jaak Gabriels 
 


