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1.  In le iding 

De SERV werd op 7 april 2009 door de Minister-president van de Vlaamse regering om advies 

gevraagd over de eerste aanzet van visie van de Vlaamse overheid met betrekking tot de 

Lissabonstrategie post-2010, zoals deze door de Vlaamse administratie werd uitgewerkt. 

 

Op de Europese Lenteraad van 2000 te Lissabon hebben de Europese staatshoofden en rege-

ringsleiders de ambitieuze strategische doelstelling vastgelegd om van de EU tegen 2010 “de 

meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te maken die in staat is tot 

duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang”. In 

2005 werd naar aanleiding van de mid-term review de Lissabonstrategie zowel inhoudelijk als me-

thodologisch herijkt hetgeen leidde tot de focus in een actieprogramma voor economische groei en 

jobs. Met 2010 in het verschiet dringt de ontwikkeling van een visie voor de post-2010 strategie 

zich op. 

 

De voorgelegde nota geeft een overzicht van een aantal recente en lopende initiatieven met be-

trekking tot de voorbereiding van “Lissabon-post 2010”. De kern van de nota handelt over Vlaamse 

voorstellen voor een vernieuwde Lissabonstrategie na 2010. Hierbij wordt een onderscheid ge-

maakt tussen procesmatige voorstellen (Governance) en inhoudelijke voorstellen. Deze laatste 

worden ingevuld vanuit drie pijlers (economische pijler, milieu-pijler, sociale pijler) alsook vanuit 

een organisatiebrede invalshoek (overheidsefficiëntie en effectiviteit, structuurfondsen en externe 

dimensie). 

 

Het advies volgt de structuur van de nota van de Vlaamse overheid. 

 

 

2.  Algemeen 

De SERV onderschrijft ten volle de in de nota geargumenteerde noodzaak van een vernieuw-

de Lissabonstrategie na 2010.  Voor de SERV is het belangrijk dat de focus hierbij ligt op een 

duurzame strategie, uit te werken binnen de drie grote pijlers (economische, sociale en milieu-

pijler). De aanpak ligt in het verlengde van de Pact 2020-strategie waarover Vlaamse regering, 

sociale partners en middenveld tot afspraken zijn gekomen.  

 

Het Pact 2020 dient dan ook de uitgangsbasis te vormen bij de vormgeving in Vlaanderen van 

de Lissabonstrategie post-2010.  Het is voor de SERV ook belangrijk dat de kernpunten van 

het Pact 2020 kunnen worden geïntegreerd in het Belgische voorstel van agendasetting ge-

richt op de uitwerking van de Lissabonstrategie post-2010. De mogelijkheden die het Belgisch 

voorzitterschap in de tweede helft van 2010 biedt dienen maximaal benut.  
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Bovendien is het cruciaal dat andere strategieën (zoals inzake duurzame ontwikkeling) en 

instrumenten (zoals de Europese Structuurfondsen), door het Europese en Vlaamse beleidsni-

veau, zowel inhoudelijk als financieel, worden afgestemd op de Lissabon post-2010, respec-

tievelijk Pact 2020-strategie.  Enkel op die manier kunnen alle inspanningen complementair en 

efficiënt worden ingezet ter realisatie van de vooropgestelde doelstellingen. 

 

De Lissabonstrategie moet verzekerd zijn van een breed draagvlak. De procesmatige voorstellen 

waarbij het governance-aspect centraal staat, zijn ook voor de Vlaamse sociale partners cruciaal 

om te komen tot een grotere en meer structurele betrokkenheid van de regionale overheden. Hier-

door kunnen de Lissabondoelstellingen voldoende wervend worden, ook voor de regio’s en bij 

uitbreiding voor de lokale overheden. 

 

Op het vlak van de inhoudelijke voorstellen voor een post 2010 Lissabonstrategie vraagt de SERV 

dat wat Vlaanderen betreft, tot een congruentie wordt gekomen met de uitwerking van de doelstel-

lingen van het Pact 2020 en dit in hun volle breedte. De concretisering van de terecht voorgestelde 

Lissabon-focus op duurzame groei en jobs biedt hiertoe alle ruimte. 

 

 

3.  Economische pi j ler  

De SERV onderlijnt het belang van het stimuleren van ondernemerschap alsook het hiertoe 

optimaal ontwikkelen of versterken van een best aangepast instrumentarium. 

 

Wat innovatie betreft vraagt de SERV dat steeds wordt bewaakt dat het beleid op evenwichti-

ge wijze een dubbele doelstelling voor ogen houdt: enerzijds de concurrentiepositie van on-

dernemingen verstevigen en anderzijds bijdragen tot een duurzaam economisch weefsel, 

waarbij groene technologie een plaats heeft. Uiteraard dient innovatie hier worden bekeken in 

zijn brede betekenis.  

  

De SERV onderschrijft dat de Lissabonstrategie post-2010 op het vlak van logistiek en mobili-

teit dient in te zetten op het optimaliseren van het mobiliteitsgebeuren (co-modaliteit, vervolle-

diging infrastructuur,..) zodanig dat de logistieke en transportsector op duurzame wijze alle 

groeikansen krijgt.  

 

 

4.  Mil ieupi j ler  

De SERV vindt de focus wat de milieupijler betreft op het speerpunt klimaat en energie te-

recht. De SERV en de Vlaamse regering hebben klimaat en energie ook voorgesteld als priori-
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teit voor het Belgische EU voorzitterschap. Dit moet bijdragen tot de nodige stappen in de 

overgang naar een ‘kringloop’-economie met een zo laag mogelijk grondstof-, energie-, mate-

riaal- en ruimtegebruik (cf. Pact 2020). Daartoe zijn inderdaad ambitieuze doelstellingen en 

acties nodig om de broeikasgasuitstoot te verminderen, het aandeel hernieuwbare energie op 

te trekken en een daling van het energieverbruik te realiseren. 

 

Energie is echter meer dan milieu. Belangrijk zijn ook de verdere diversificatie van het energie-

aanbod en de verzekering van de productiecapaciteit met het oog op maximale bevoorradingsze-

kerheid en competitieve prijzen. Voor de energievoorzieningszekerheid is een sterk Europees 

buitenlandbeleid nodig, maar ook een nieuw Europees intern energiebeleid dat een gunstig 

investeringsklimaat schept voor o.a. nieuwe en gediversifieerde productiecapaciteit, verzeker-

de opslagcapaciteit, verhoogde interconnectiecapaciteit en intelligente elektriciteitsnetten die 

vraag- en aanbodsturing mogelijk maken. Voor Vlaanderen zou een ééngemaakte energiemarkt 

voordelen hebben in de vorm van verhoogde efficiëntie, toegenomen concurrentie en markt-

werking, lagere energieprijzen en een verbeterde leveringszekerheid. Een belangrijk element 

daarin is de verbeterde samenwerking tussen regulatoren of de introductie van een Europese 

regulator voor de energiemarkt.  

 

Verder verwacht de SERV dat er 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 vergroot. 

Dat geldt ook voor de regelgeving inzake hernieuwbare energie. In het bijzonder kan worden 

gedacht aan de totstandkoming van een Europese markt van hernieuwbare energiecertificaten 

en aan een Europees kader voor biomassastromen.  

 

 

5.  Sociale  pi j ler  

Armoedebeleid dient een inclusief beleid te zijn. De actieplannen ter bestrijding van armoede 

dienen hiertoe de noodzakelijke integrale aanpak daadwerkelijk te concretiseren.  

Bij de voorgestelde aanpak van armoede wijst de SERV er dan ook op dat met de diversiteit 

van het fenomeen ten volle rekening moet worden gehouden. De diversiteit van armoede uit 

zich ondermeer ruimtelijk (niet louter een stedelijk fenomeen, ook op het platteland) als cate-

goriaal (beroepscategoriëen: werknemers/werklozen, maar ook bij zelfstandigen; leeftijdscate-

goriëen: kinderen, ouderen) als naar dimensies (inkomen, wonen, werk, huisvesting, gezond-

heid,..) en intensiteit binnen de diverse dimensies.  

Zowel bestaande als nieuwe maatregelen moeten tegen het licht worden gehouden om uitslui-

tingsmechanismen op te sporen. Het veralgemeend toepassen van de armoede-impactanalyse 
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is een aangewezen instrument om de gevolgen van regelgeving op de situatie van personen in 

armoede te toetsen.  

Toch mag armoedebestrijding niet de enige focus zijn van het welzijnsbeleid. Blijvende inves-

tering in sociale inclusie, welzijn, gezondheid en kansengroepen komt tegemoet aan de doel-

stelling uit het Pact 2020 “levenskwaliteit van hoog niveau”. 

 

Wat betreft de werkgelegenheidsrichtsnoeren is het voor de SERV belangrijk dat de nieuwe 

richtlijnen de focus leggen op de uitdagingen op lange termijn. Herstelmaatregelen zijn belang-

rijk en noodzakelijk maar bij het vormgeven van die maatregelen mogen de noden op lange 

termijn zeker niet uit het oog verloren worden.  

 

De SERV kan zich inhoudelijk vinden in de drie voorgestelde pijlers. Voor de SERV is het 

concept ‘duurzaam werk’ echter niet de vlag die deze lading dekt. De SERV zou dan ook voor-

stellen dit concept niet te hanteren maar te opteren voor: meer mensen aan de slag, in meer 

werkbare jobs en in gemiddeld langere loopbanen. Dit is conform het Pact 2020. 

 

Zoals de SERV reeds stelde in SERA 2008 is het, met de toekomstige evoluties voor ogen, 

bovendien noodzakelijk om de zuurstof voor de Vlaamse arbeidsmarkt langs drie aan elkaar 

complementaire kanalen aan te voeren, namelijk via het beter benutten van het aanwezige 

potentieel, via interregionale mobiliteit en via arbeidsmigratie. Wat de twee laatste kanalen 

betreft moet dit steeds gebeuren via een doordacht en op noden gebaseerd beleid. De SERV 

stelt voor om deze indeling ook te hanteren mbt het speerpunt werkgelegenheid. In de voorlig-

gende tekst lopen deze kanalen momenteel te veel dooreen en dit schept verwarring. Zo wordt 

de interregionale mobiliteit vermeld bij de verhoging van de werkzaamheid (pag 34) en bij de 

levensloopbaan benadering (punt 3, pag 35). Arbeidsmigratie wordt dan weer besproken bij de 

as Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit ( punt 5, pag 35). Voor de SERV is het duidelijk 

dat de discussie betreffende arbeidsmigratie niet gelijk te stellen is aan  een beleid inzake 

evenredige arbeidsdeelname.  

 

De SERV kan zich vinden in de duidelijke nood om het huidige en het toekomstige potentieel 

beter te benutten. De voorgestelde vijf transparante hervormingsassen voor de Werkgelegen-

heidsrichtsnoeren vormen ook voor de SERV in deze de leidraad. De SERV vraagt wel dat bij 

de invulling van de opvolgstrategie voor de hervormingsas “levensloopbaanbenadering en 

flexizekerheid” zou uitgegaan worden van een duidelijk gespecificeerde, en in samenspraak 

met de sociale partners bepaalde, omschrijving van het begrip flexizekerheid.  

 

De SERV onderschrijft het gestelde op het vlak van de sociale en de lokale diensteneconomie 

(pag 36) met dien verstande dat gepaste tewerkstellingsvormen voorzien worden voor perso-

nen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen, niet, niet meer of nog 
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niet terecht kunnen in het normaal economisch circuit. In dit kader is het belangrijk dat er vol-

doende gepaste tewerkstelling wordt voorzien zowel binnen de reguliere als de sociale eco-

nomie, in functie van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij dient aandacht besteed aan de 

kwaliteit van de arbeid, de duurzaamheid van de tewerkstelling en in casu de doorstroom naar 

het normaal economisch circuit.  

 

 “Groene jobs” zouden een valabele piste  kunnen vormen binnen een pro-actief arbeids-

marktbeleid. Om zich hierover ten gronde te kunnen uitspreken, wacht de SERV de resultaten 

af van het op stapel staande VIONA-onderzoek desbetreffende. 

 

De SERV onderschrijft de vermelde vier strategische doelstellingen binnen het speerpunt on-

derwijs en vorming (pag 38), alsook het voorstel om bij de doelstelling 2 het streven naar ex-

cellentie toe te voegen, dit evenwel zonder afbreuk te doen aan de doelstelling van meer gelij-

ke kansen in het onderwijs. De SERV vraagt in dit verband dat ook zou aangegeven worden 

op welke deelterreinen dit excellentieniveau dient beoogd.  

 

De SERV merkt eveneens op dat het potentieel effect van het versterken van de kennisdrie-

hoek (onderwijs-wetenschap-innovatie) op de bestrijding van  armoede en sociale ongelijkheid 

(pag 39) meerdere tussenstappen veronderstelt die ook in het document dienen worden aan-

gegeven. 

 

 

6.  Organisat iebrede voorstel len 

De SERV onderschrijft het belang dat wordt gehecht aan overheidsefficiëntie en –

effectiviteit. De Lissabonstrategie post 2010 moet inderdaad een belangrijke plaats toeken-

nen aan de bijdrage die een efficiënte en effectieve overheid kan leveren aan de realisatie van 

duurzame groei en jobs. Niet alleen zijn beter bestuur en betere regelgeving belangrijke instru-

menten om de competitiviteit en economische groei te bevorderen en de aantrekkelijkheid 

voor investeringen te vergroten. Elk inefficiënt beleid en elk inefficiënt gebruik van overheids-

middelen drukt bovendien - via belastingen of via onnodig hoge kosten en lasten voor bedrij-

ven, burgers en organisaties - op de economie als geheel en vermindert de mogelijkheden om 

het hoofd te bieden aan belangrijke uitdagingen in onze samenleving. Voortdurende verbete-

ringen gericht op een effectieve en efficiënte overheid zijn ook noodzakelijk om adequaat in te 

spelen op de veranderende maatschappij en behoeften en op complexe problemen zoals glo-

balisering, vergrijzing, armoede, klimaatverandering. 

 

In dat kadert verwelkomt en ondersteunt de SERV het voornemen om in het kader van de 

Lissabonstrategie naast volgehouden aandacht voor “better regulation” ook meer aandacht te 
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besteden aan aspecten zoals e-government, de overheid als innoverende en lerende organi-

satie, onderbouwde beleidsvoorbereiding door gebruik van ex ante en ex post evaluaties en 

de rol van overheid als voortrekker op een aantal terreinen (bvb. inzake de energie-efficiëntie 

van overheidsgebouwen, transportinfrastructuur, bevordering van het gebruik van groene, 

duurzaam geproduceerde producten) enz. In dat kader is het wenselijk dat zo snel mogelijk 

een set van indicatoren ter beschikking komt waarmee overheden hun prestaties, efficiëntie en 

effecten beter kunnen opvolgen en internationaal kunnen ‘benchmarken’. 

 

 

 


