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Aan de Vlaamse Regering 

Aan de voorzitter van het Vlaams Parlement 

 

 

Betreft: advies over de beleidsnota’s 2009 – 2014 van de Vlaamse ministers 

 

 

Mijnheer/Mevrouw de minister, 

 

De SERV heeft er aan gehouden om zowel vanuit de SAR – functie als vanuit de overlegfunctie een aantal reflec-

ties over diverse beleidsnota’s 2009  -2014 te bundelen in een overkoepelend advies. Doordat de SERV bij deze 

reflecties meerdere beleidsnota’s betrekt komt er ook een gezamenlijk beeld tot uiting. Op basis daarvan heeft de 

Raad een aantal algemene beschouwingen geformuleerd over het geheel van de beleidsnota’s. Deze algemene 

beschouwingen focussen op een viertal aandachtspunten: 

 
 De keuze in de beleidsnota’s om een reële omslag te maken in het beleid, 
 De keuze voor integratie in het beleid, 
 De aansluiting van de beleidsnota’s bij de lange termijndoelstellingen van ViA en Pact 2020, 
 En de toepassing van de richtlijnen voor een gelijkvormige aanpak van de beleidnota’s. 

 

Voorts heeft de Raad de beleidsnota’s in het bijzonder gescreend vanuit de beleidsagenda die daaruit kan afgeleid 

worden voor de komende regeerperiode. Deze beleidsnota is voor de SERV van groot belang en zal dan ook mee-

genomen worden bij de uitwerking van de jaarprogramma’s van de SERV in de komende jaren. In dit onderdeel 

van het advies vraagt de Raad bijzondere aandacht voor de opmaak van en raadpleging over conceptnota’s voor 

geplande belangrijke nieuwe regelgevingen of hervormingen en plannen. Er wordt ook een overzicht gemaakt van 

thema’s aan de orde in de beleidsnota’s die in aanmerking komen voor overleg binnen VESOC of waarvoor de 

SERV een bijdrage wenst te leveren via zijn eigen jaarprogramma’s.  

Tenslotte stipt de Raad voor enkele beleidsnota’s (SAR – functie, decretale opdracht en overige met belangrijke 

sociaaleconomische dimensie) een aantal uitdagingen en opportuniteiten aan die aan de orde worden gesteld.  

 

U vindt hierbij dit advies. Het spreekt vanzelf dat wij graag daarbij de nodige toelichting geven.  

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans     Ann Vermorgen 

administrateur-generaal     voorzitter 
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Advies beleidsnota’s  
 

1.  Aanpak en draagwi jdte van di t  advies 

Eind oktober 2009 hebben de ministers elk voor hun bevoegdheden overeenkomstig het re-

glement van het Vlaamse parlement een beleidsnota neergelegd. In totaal werden dertig be-

leidsnota’s ingediend. Die zullen allemaal het voorwerp uitmaken van een behandeling in de 

commissies van het Vlaams parlement, en finaal van een plenaire bespreking.  

 

1 . 1 .  D e  o p d r ac h t  v a n  d e  S E R V  

Het leveren van “reflecties over de bij het parlement ingediende beleidsnota’s” behoort tot de 

opdrachten van de SERV in zijn functie van strategische adviesraad (SAR). De SERV functio-

neert volgens het SERV-decreet als SAR voor de volgende beleidsdomeinen en beleidsvel-

den:  

 “Diensten Algemeen Regeringsbeleid” (DAR), 

 “Werk en Sociale Economie” (WSE),  

 binnen het beleidsdomein “Economie, Wetenschap en Innovatie” (EWI) het gedeelte Eco-
nomie, 

 binnen het beleidsdomein “Leefmilieu, Natuur en Energie” (LNE) het beleidsveld Energie 
voor zover het over de sociaaleconomische dimensie gaat.  

 

Strikt genomen worden van de SERV - uitgaande van deze functie en daarbij horende op-

dracht - reflecties verwacht over zeven beleidsnota’s.  

 

Voor het beleidsdomein “Financiën en Begroting” is de SERV geen SAR, maar de advisering 

over het begrotingsbeleid van de Vlaamse gemeenschap is een expliciete decretale opdracht. 

Reflecties over dit beleidsdomein sluiten daar bij aan. 

 

Vanuit zijn overlegfunctie is de SERV er bovendien toe gehouden om met bijzondere aandacht 

voor de sociaaleconomische dimensie de overige beleidsdomeinen op te volgen. In een aantal 

daarvan is niet alleen de sociaaleconomische dimensie manifest aanwezig, maar is ook de 

wisselwerking met de beleidsdomeinen van de SAR-functies van groot belang. Van daaruit zijn 

eveneens een aantal reflecties te formuleren over de mogelijke bijdrage en gewenste betrok-

kenheid van de sociale partners in het beleidsproces van deze beleidsdomeinen.  

 

Deze drie invalshoeken (SAR-functie, decretale opdracht en algemene overlegfunctie) implice-

ren dat de SERV de beleidsnota’s vanuit een overkoepelend perspectief beoordeelt. Daarom 

is gekozen voor een reactie op hoofdlijnen en voor een bundeling van de verschillende reflec-

ties in één advies.  
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1 . 2 .  D e  d r a a g w i j d t e  v a n  d i t  a d v i e s  

De beleidsnota’s zijn opgevat als een “doorvertaling van het regeerakkoord”1. Ze worden be-

schouwd als de strategische plannen van de afzonderlijke ministers ter uitvoering van het 

regeerakkoord. Ze bevatten de strategische en operationele doelstellingen en projecten en 

acties waardoor de beleidsnota’s “richtinggevend zijn voor de dagelijkse werking van de over-

heidsentiteiten”. 

 

De omzetting van de strategische doelstellingen in operationele doelstellingen houdt volgens 

de richtlijnen rekening “met randvoorwaarden zoals de budgettaire context, middelen, regelge-

ving en partnerschappen binnen en buiten de overheid”. In het bijzonder moeten de beleidsno-

ta’s een regelgevingsagenda voor de gehele legislatuur bevatten.  

 

De reflecties in dit advies beoordelen de beleidsnota’s vanuit deze richtlijnen. Ze bevatten dan 

ook geen beoordeling van de keuzes en doelstellingen van het regeerakkoord zelf en ze zijn 

niet te beschouwen als een uitspraak daarover. Ze evalueren de manier waarop de beoogde 

“vertaalslag” is gebeurd, geven aan wat daarbij de mogelijke problemen en opportuniteiten 

zijn, doen voorstellen voor optimalisering van het beleidsproces en geven aan hoe de SERV 

en de sociale partners hun werkzaamheden zullen afstemmen op dit beleidsproces, welke 

bijdrage zij kunnen leveren en bij welke dossiers een betekenisvolle betrokkenheid van de 

sociale partners van belang is.  

 

1 . 3 .  D e  a a n p a k  v a n  d i t  a d v i e s  

De ruime invalshoek die de SERV vanuit zijn opdracht aanhoudt, biedt ook de mogelijkheid om 

het geheel van de ingediende beleidsnota’s te overzien. Dit is aanleiding tot een aantal alge-

mene beschouwingen over het geheel van de beleidsnota’s. Die algemene beschouwingen 

komen aan bod in punt 2 van het advies. 

 

Met deze reflecties wil de SERV ten tweede aangeven voor welke onderdelen van het beleids-

proces de sociale partners – zowel vanuit hun SAR-bevoegdheid, hun decretale opdracht en 

hun algemene overlegfunctie – ruimte zullen maken in het werkprogramma van de SERV en 

wat zij van de verschillende beleidsdomeinen en bevoegde ministers verwachten om hun rol 

bij het beleidsproces te kunnen spelen. Dit wordt uitgewerkt in punt 3 van het advies.  

 

Tenslotte wordt in punt 4 ingegaan op een aantal inhoudelijke reflecties bij de beleidsnota’s 

die expliciet behoren tot de SAR-functies van de SERV. 

 

                                                           
1  Zie “richtlijnen opmaak beleidsnota’s 2009 – 2014”, mededeling VR 2009 0409 MED.0369. 
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2.  Algemene beschouwingen bi j  de bele idsnota’s  

2 . 1 .  D e  b e l e i d s n o t a ’ s  b e o g en  e en  o m s l a g  i n  h e t  b e l e i d ,  

m a a r … .  

De financieel-economische crisis heeft zijn sporen nagelaten en zal ook nog in de komende 

jaren nazinderen. Een aantal beleidsnota’s gaan daar op in, voor andere blijkt de financieel-

economische crisis geen echt issue te zijn. Voor sommige beleidsvelden lijkt het alsof er niets 

is gebeurd in de afgelopen maanden en komen heel wat beleidsvoorstellen neer op het door-

trekken van de lopende zaken. De crisis is niet echt een rode draad doorheen alle beleidsno-

ta’s. Laat staan dat de gevolgen daarvan en de uitdagingen voor het beleid in de komende 

jaren voldoende zijn doorgedacht. Bij de concrete beleidsaanpak daarentegen moeten volgen-

de strategieën explicieter aangehouden worden.  

 

Alle beleidsdomeinen moeten echt gaan voor economische vernieuwing en heropleving. 

Sommige algemeen aanvaarde strategische doelstellingen (zoals “vergroening en verwitting” 

van onze economie”) komen er niet vanzelf. In een aantal gevallen vereisen ze het omgooien 

van het beleid met de daarbij horende fricties. Dat wordt in de beleidsnota’s niet altijd vol-

doende onderkend. De ontwikkeling van de Vlaamse hernieuwbare energietechnologiesector 

bijv. is te weinig doorgetrokken, de “verdienstelijking” van de economie wordt te weinig onder-

steund, de economische realiteit van secundaire markten (certificaten, emissierechten, bio-

massa, …) wordt onvoldoende erkend.  (onvoldoende erkenning van de economische realiteit 

van secundaire markten) 

 

Alle beleidsdomeinen moeten meer aandacht besteden aan de sociaaleconomische as-

pecten van het regulier beleid. De sociaaleconomische impact (zowel in termen van ‘kosten’ 

als ‘baten’) moet een belangrijker aandachtspunt worden. Het beter gebruiken van RIA’s is 

daarvoor essentieel en sociaaleconomische opportuniteiten moeten actiever ingebouwd wor-

den (bijv. innovatieve oplossingen actiever belonen).  

 

In alle beleidsdomeinen moet de zorg voor effectiviteit, efficiëntie en kwaliteit voorop 

staan. Efficiënte en effectieve overheden zijn immers van groot belang voor de creatie en het 

behoud van welvaart en welzijn in Vlaanderen en om de kwaliteit van dienstverlening aan bur-

gers en ondernemingen sterk te verbeteren.  

 

Alle beleidsdomeinen moeten veel meer aandacht hebben voor de concurrentiële positie 

van onze regio. Dat geldt zowel in prijzen, aantrekkelijkheid van de regio en kwaliteit van de 

infrastructuur. Benchmarking van energieprijzen is bijv. achterwege gebleven (spijts afspraken 

in VESOC). De noodzaak aan een aangepaste infrastructuur vergt een infrastructuurdecreet 
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dat verder gaat dan afstemmingen van vergunningen en meer mikt op integrale planning. De 

positie van onafhankelijke regulatoren (elektriciteit, gas, water, transport…) die toezien op de 

marktwerking en de prijsvorming, de mededinging bevorderen, de toegang tot netwerken en net-

werkinfrastructuur reguleren en publieke belangen bewaken, moet worden versterkt.  

 

Alle beleidsdomeinen moeten integraal en toekomstgericht denken. Snelle, ingrijpende 

veranderingen door trends als globalisering, liberalisering, demografische verschuivingen, migratie 

en klimaatverandering vergen een groot aanpassing- en reactievermogen van de samenleving, en 

dus ook van de overheid. Daartoe moeten de visievorming en samenhang in strategieontwikkeling 

en strategische beleidsvoering (binnen beleidsdomeinen en tussen beleidsvelden) worden ver-

sterkt, met het oog op langere termijnplanning, beleidsconsistentie, standvastigheid en een meer 

integraal beleid. Dat vereist wellicht een andere organisatie en werkwijze en de opbouw van 

interne capaciteit om de nieuwe uitdagingen aan te kunnen. 

 

2 . 2 .  D e  b e l e i d s n o t a ’ s  g a a n  v o o r  i n t e g r a t i e  e n  g a a n  i n  t e g e n  

v e r k o k e r in g ,  m a a r … .  

Een rode draad doorheen de beleidsnota’s is de keuze voor een geïntegreerde en do-

meinoverschrijdende aanpak. De beleidsnota “bestuurszaken” zet als strategische doelstelling 

duidelijk in op “ambtelijke samenwerking om verkokering tegen te gaan” en op “ambtelijke 

beleidsdomein overschrijdende afstemming”. De beleidsnota “Algemeen Regeringsbeleid” stelt 

de lange termijnvisie “Vlaanderen in Actie” (ViA)  en “Pact 2020” als algemeen referentiekader 

voor deze geïntegreerde aanpak voorop. Voor belangrijke transversale thema’s (zoals bijv. 

duurzame ontwikkeling, armoedetoets, groene economie, duidelijke en eenvoudige regelge-

ving, slagkrachtige overheid en klantvriendelijke dienstverlening …) worden in de betrokken 

beleidsnota’s concrete aanwijzingen gegeven hoe de geïntegreerde aanpak gestalte kan krij-

gen. Er wordt verder werk gemaakt van instrumenten die voor een geïntegreerd beleid en 

dienstverlening van groot belang zijn (bijv. geografische informatie, geïntegreerd “intra – en 

interbestuurlijk gegevensverkeer”, domeinoverschrijdende monitoring, ….). 

Het is uit meerdere beleidsnota’s duidelijk dat er een bewustzijn is gegroeid dat het voor de 

effectieve en efficiënte aanpak van veel maatschappelijke problemen noodzakelijk is dat de 

Vlaamse overheid meer geïntegreerd gaat werken. Tegelijk stippen verschillende beleidsno-

ta’s aan dat er nog steeds een hokjespolitiek bestaat binnen en tussen overheidsdiensten, 

kabinetten en administratie en dat er nog steeds een moeilijke relatie is tussen zogenaamde 

horizontale en verticale beleidsdomeinen. Er wordt in meerdere beleidsnota’s terecht gesteld 

dat “deze vaststellingen een bedreiging vormen als er geen ommekeer plaatsvindt” en dat 

“concrete initiatieven nodig zijn om de verkokering binnen de Vlaamse overheidsorganisatie 

tegen te gaan en om, over de grenzen van de Vlaamse beleidsdomeinen heen, samenwerking, 

en informatie- en kennisdeling tussen de verschillende overheidsniveaus tot stand te bren-
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gen”. De SERV ondersteunt dan ook de voornemens in de beleidsnota’s “bestuurszaken” en 

“Diensten Algemeen Regeringsbeleid” om de beleidsdomein- en bestuursniveauoverschrijden-

de samenwerking en coördinatie te verbeteren. 

 

De wil is er, de intenties zijn duidelijk aanwezig en bestaande en nieuwe instrumenten worden 

verder uitgebouwd om een geïntegreerd beleid te ondersteunen. Maar, toch heeft de regering 

een aantal kansen laten liggen om die geïntegreerde aanpak klaarder uit te werken en daar-

mee ook substantieel te versterken. Daardoor blijft het gevaar voor “beschotten” tussen on-

derscheiden beleidsvelden en beleidsdomeinen aanwezig, zijn interessante aanzetten en spo-

ren in sommige beleidsnota’s niet doorgetrokken in andere beleidsnota’s en is er in een aantal 

gevallen sprake van gebrekkige afstemming.  

De algemeen erkende nood aan integratie blijft soms steken in vage doelstellingen, dat geldt 

zeker als er sprake is van nieuwe accenten. De vergroening van de economie wordt voorop-

gezet, maar de keuze binnen bijv. “economie” voor speerpuntsectoren zoals hernieuwbare 

energie blijkt dan weer geen belangrijk criterium te zijn in het energiebeleid zelf. Verbanden 

tussen “energie” en “ruimtelijke ordening” en “wonen” zijn onderbelicht. De verbanden tussen 

beleidsdomeinen moeten dan ook inhoudelijk meer geïntegreerd worden in de programmatie 

en waar een transitieaanpak (bijv. in de beleidsnota “energie”) wordt aangekondigd, moet die 

verder uitgewerkt worden.  

 

Een klare geïntegreerde uitwerking wordt uiteraard niet bevorderd door het feit dat dertien 

beleidsdomeinen gecoverd worden door dertig beleidsnota’s. De SERV heeft zich uiteraard 

niet uit te spreken over de bevoegdheidsverdeling over de verschillende ministers die daaraan 

ten grondslag ligt. Maar betreurt het wel dat geen poging is ondernomen om voor ieder be-

leidsdomein een integratie van de betrokken beleidsnota’s te presenteren. Dit is in het bijzon-

der te verantwoorden omdat de beleidsnota’s “richtinggevend zijn voor de dagelijkse werking 

van de overheidsentiteiten” en op die manier minstens in ieder beleidsdomein een optimale 

afstemming kan verzekerd worden.  

 

Uitgaande van deze overwegingen doet de SERV volgende aanbevelingen.  

 

1. De aanzetten voor een geïntegreerde aanpak van belangrijke maatschappelijke uitdagin-

gen moeten omgezet worden in “regeringsbreed gedragen programma’s”.  

 

Kansen daarvoor zijn er bijv. te realiseren via een integraal programma “naar een com-

petitieve en duurzame economie”, waarin strategische en operationele doelstellingen 

van de diverse beleidsdomeinen geïntegreerd worden en de betrokken instellingen en in-

strumenten optimaal op mekaar worden afgestemd (bijv. PMV als spil van het economisch 

overheidsinitiatief).  
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We stellen ook vast dat de energieproblematiek in tal van beleidsnota’s aan bod komt, tel-

kens met specifieke accenten en initiatieven. De beleidsnota “energie” neemt dat in de 

concrete uitwerking onvoldoende op (blijft te sterk afgestemd op voortzetting van lopende 

processen en omzetting van Europese regelgeving). Een breed gedragen “energiepro-

gramma” zou dat kunnen opvangen door het bundelen en stroomlijnen van al deze initia-

tieven. Er zal daarbij ook bijzondere aandacht moeten gaan naar “governance aspecten” 

aangezien de uitdagingen het takenpakket en de middelen van de bestaande instanties 

(VEA en VREG) overstijgen en louter overleg tussen de beleidsdomeinen niet zal vol-

staan.  

 

In de vorige regeerperiode zijn diverse beleidsdomeinen op de trein van de “publiek-

private samenwerking” (PPS) gesprongen. Spijts vertragingen op een aantal belangrijke 

projecten (mede ook door de financieel-economische crisis) zijn er succesvolle initiatieven 

opgestart. In de afgelopen maanden heeft het Rekenhof daarover een analyse gepubli-

ceerd. De beleidsnota “Algemeen Regeringsbeleid” stelt een aantal belangrijke strategi-

sche doelstellingen voorop. De ministers bevoegd voor “financiën en begroting” en “eco-

nomisch overheidsinstrumentarium” geven de bijdrage vanuit hun beleidsveld aan. 

Samengevoegd geven deze beleidsnota’s echter allerminst een scherp beeld van wat het 

beleid daarvoor in de praktijk zal zijn. Cruciale doelstellingen zoals “meer expliciet gaan 

voor meerwaarde” boven overwegingen van budgettaire aard (ESR – neutraliteit en be-

schikbaarheid van middelen binnen PMV) blijven onduidelijk. De voorgenomen timing voor 

een “verankering en een standardisering van processen en instrumenten” (volgens de re-

gelgevingsagenda DAR, onderzoek opstarten medio 2010) is bovendien weinig ambitieus 

in het licht van het voorgenomen investeringsplan, waarin hoe dan ook PPS aan de orde 

een essentiële rol zal spelen.  

 

2. Belangrijke aandachtspunten en denksporen moeten consequenter doorgetrokken worden 

in alle beleidsdomeinen. 

 

Positief volgens de SERV zijn de voornemens in meerdere beleidsnota’s om de interactie 

met het middenveld te versterken. Niet enkel in de context van VIA en het Pact 2020, 

maar ook in reguliere beleids- en regelgevingsprocessen en bij de uitwerking en opvolging 

van het meerjarenprogramma voor efficiëntiewinst bij de overheid. De SERV waardeert 

daarom dat er in de beleidsnota “Algemeen Regeringsbeleid” en “Bestuurszaken” initiatie-

ven worden aangekondigd om dit te stimuleren of te verzekeren, in het bijzonder door de 

strategische adviesraden volwaardig en tijdig te betrekken. Dit zou een rode draad moe-

ten zijn voor alle beleidsdomeinen. Dat is nu niet het geval. 

 

Vrijwel alle beleidsnota’s stellen initiatieven in het vooruitzicht om procedures te vereen-

voudigen, administratieve lasten te verminderen, databanken te koppelen (met het oog 
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op de eenmalige gegevensopvraging, de automatische toekenning van rechten en het 

uniek loket), en kwaliteitsvol beleid en regelgeving (o.a. via beleidsevaluatie en impact-

analyse) te stimuleren. De ambitie is evenwel zeer ongelijk tussen de beleidsnota’s. Het 

lijkt geen gedeelde prioriteit De SERV vraagt dan ook dat - in overeenstemming met de in 

Europees verband aangegane engagementen en met de ambitie van het Pact 2020 - de 

inspanningen worden opgedreven in alle beleidsdomeinen.  

 

2 . 3 .  D e  b e l e i d s n o t a ’ s  s lu i t e n  a a n  b i j  d e  l a n g e  t e rm i j n d o e l -

s t e l l i n g e n  v a n  V iA  e n  p a c t  2 0 2 0 ,  m a a r  … .  

In de beleidsnota van de minister-president over het “Algemeen regeringsbeleid” krijgen 

“Vlaanderen in Actie” (ViA) en het “Pact 2020” een eminente plaats. In aansluiting met de 

beleidsnota “bestuurszaken” worden concrete initiatieven aangekondigd om er voor te zorgen 

dat deze lange termijnstrategie en de concrete doelstellingen van het “Pact 2020” ook effectief 

worden uitgevoerd en opgevolgd. Het op korte termijn – in overleg met de SERV – aanleggen 

van de relevante indicatoren is daarbij belangrijk. De SERV rekent daarvoor op een reële sub-

stantiële betrokkenheid. Zoals in de beleidsnota “Algemeen Regeringsbeleid” aangegeven 

mag het inderdaad niet de bedoeling zijn om de SERV uitsluitend in kennis te stellen van de 

voorgenomen rapporteringen, maar moet er sprake zijn van effectief overleg. Op een beperkt 

aantal na2 verwijzen alle beleidsnota’s in meerdere of mindere mate naar het “pact 2020” en 

naar specifieke doelstellingen daarbinnen. De verwijzing varieert van zeer algemene vermel-

dingen tot heel expliciete toetsing met de doelstellingen en bijhorende indicatoren (bijv. ener-

gie, werk). In andere beleidsnota’s worden beleidsinitiatieven of maatregelen expliciet gekop-

peld aan het bredere kader van het Pact 2020 (zoals bijv. de beleidsnota “Welzijn, 

Volksgezondheid en Gezin” met de uitwerking van het “basisdecreet inzake Vlaamse sociale 

bescherming” en de beleidsnota “Leefmilieu en Natuur” met aanpassing van de ontwerp 

stroomgebiedbeheerplannen.  

 

De doorwerking van de lange termijnstrategie in de strategische en operationele doelstellingen 

van de verschillende beleidsdomeinen lijkt daarmee gewaarborgd. We merken niettemin op 

dat sommige – toch essentieel geachte – doelstellingen onbesproken blijven of onvoldoende 

doorwerking vinden in de specifieke beleidsnota’s. 

 

Een frappant voorbeeld is de beleidsnota “begroting en financiën”. De centrale doelstelling in 

het “pact 2020” voor dit beleidsdomein (doelstelling 20) stelt naast de voorbereiding van een 

intern stabiliteitsprogramma en focussen op prestatiebegroting als uitgangspunt “de eind 2008 

                                                           
2  Met name 9 beleidsnota’s: cultuur, wonen, sport, overheidsinstrumentarium, media, jeugd, Brussel, onroerend 

erfgoed en Vlaamse rand. De afwezigheid van een expliciete verwijzing naar het pact 2020 in de meeste van 
deze nota’s is niet verrassend, voor sommige is dat echter minder het geval (bijv. cultuur en wonen).  
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verworven schuldenvrije positie te behouden”. Het is duidelijk dat deze doelstelling moet be-

oordeeld worden in het licht van de financieel-economische crisis en de weerslag ervan op de 

Vlaamse openbare financiën. De betrokken beleidsnota suggereert onder het hoofdstuk 

“schuldbeheer” (en in het bijzonder onder de hoofdding “mogelijkheid tot gecontroleerde 

schuld” een veel genuanceerder benadering van het gegeven “schuld van de Vlaamse over-

heid”. De afstemming met de doelstelling uit “pact 2020” is aan de orde.  

 

De beleidsnota “Energie” verwijst naar de meeste energiegerelateerde doelstellingen uit het 

Pact 2020. Dat is een goede zaak. Het is wel jammer dat sommige elementen hieruit nauwe-

lijks geconcretiseerd worden. Dat is vooral het geval voor de doelstellingen en de aspecten die 

meer verband houden met het ‘harde’ energiebeleid. Daarmee dreigt het Vlaamse energiebe-

leid een onvoldoende antwoord te formuleren op een aantal belangrijke uitdagingen in de ko-

mende jaren. 

In de beleidsnota “leefmilieu” wordt het milieu als een belangrijke motor voor nieuwe econo-

misch ontwikkeling gezien. Via eco-innovatie moet de economie bijdragen tot een lagere mili-

eudruk en zorgen voor de creatie van groene jobs. De Regering moet werk maken van een 

operationalisering van deze doelstelling. 

 

2 . 4 .  D e  b e l e i d s n o t a ’ s  h a n t e r e n  e e n  z e l f d e  a a n p a k ,  m a a r  … .  

Met de hierboven reeds aangestipte richtlijnen (zie punt 1.2 van dit advies) heeft de regering 

de basis gelegd voor een vergelijkbare aanpak van de verschillende beleidsnota’s wat ui-

teraard van groot belang is.  

In grote lijnen is dat ook wel gevolgd. Toch zijn er enkele hiaten vast te stellen.  

 

Weinig beleidsnota’s geven duidelijk aan hoe het beleid in de komende regeerperiode zal 

omgaan met “randvoorwaarden zoals budgettaire ruimte en middelen” (om evidente redenen 

met uitzondering van de beleidsnota “financiën en begroting”). In een aantal beleidsnota’s 

ontbreekt voor de uitvoering van diverse beleidsvoornemens een duidelijk tijdspad. Dat is bijv. 

het geval voor de beleidsnota’s “Economie”, “Wetenschappelijk onderzoek en Innovatie”, 

“Economisch overheidsinstrumentarium”, “Leefmilieu en Natuur”. De SERV verwacht dat na 

opmaak van de meerjarenbegroting in de beleidsbrieven in de komende jaren deze aspecten 

zullen aan bod komen.  

 

Spijts de richtlijnen is er onvoldoende systematiek in het gebruik van essentiële instrumenten 

in het besluitvormingsproces zoals de opmaak en de consultatie over conceptnota’s, de uit-

werking van RIA’s. En niettegenstaande de expliciete richtlijn om in de beleidsnota’s een re-

gelgevingsagenda op te nemen (met een voorgeschreven sjabloon) blijken heel wat beleidsno-

ta’s daar niet of onvolledig aan te beantwoorden (zie daarvoor onderstaand overzicht).  
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Rekening houdend met het feit dat de vorige Vlaamse regering al in mei 2007 (op advies trou-

wens van de SERV) beslist heeft een regelgevingsagenda in te voeren, is het verrassend dat 

daarvoor nog niet in alle beleidsvelden voldoende werk is van gemaakt. Ten dele weerspiegelt 

deze situatie wellicht het ongelijke niveau waarop de beleidsdomeinen zich bevinden in het 

plannen en organiseren van hun beleidsprocessen, in andere gevallen is er geen duidelijke 

verklaring. Nog afgezien daarvan blijken sommige erg belangrijke regelgevingsinitiatieven die 

besproken worden in de beleidsnota’s niet voor te komen in de betrokken regelgevingsagen-

da’s (en daardoor ook geen aanduiding te geven over het te volgen proces). Dat is bijv. het 

geval voor het “kaderdecreet ruimtelijke economie” dat aan de orde is zowel in de beleidsnota 

“economie” als in de beleidsnota “ruimtelijke ordening”. Het is volgens de SERV van groot 

belang dat alle beleidsdomeinen beschikken over een goed uitgebouwde en zo volledig moge-

lijk ingevulde regelgevingsagenda.  

 

In punt 3 van dit advies doet de Raad daarover een aantal concrete voorstellen. 

 

Overzicht regelgevingsagenda in de beleidsnota’s 
 Sjabloon gebruikt Sjabloon niet gebruikt Geen regelgevingsagenda 
Informatie 
volledig 

1. Bestuurszaken 
2. Binnenlands Bestuur 
3. Onroerend erfgoed 
4. Brussel 
5. Onderwijs 
6. Gelijke kansen 

 

Wegens geen regelgeving: 
1. Vlaamse Rand 

 
Niet gemotiveerd: 

2. Econ. overheidsinstr 
3. Wetensch. en innovatie 
4. Armoede 
5. Media 

Informatie 
volledig met 
uitzondering 
van fasering 
en timing of 
RIA 

1. Economie 
2. Werk 
3. Sociale economie 
4. Financiën en Begroting 
5. Algemeen regeringsbeleid 
6. Btl. Beleid, Intern. Ond., Ontws 
7. Ruimtelijke ordening 
8. Wonen 
9. Steden 
10. Mobiliteit en openbare werken 
11. Sport 
12. Cultuur 

1. Welzijn, Volksg Gezin 
2. Toerisme 

Informatie 
beperkt 

 1. Energie 
2. Leefmilieu en Natuur 
3. Landb, viss en plattelandsb 
4. Jeugd 
5. Inburgering en Integratie 
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3.  De SERV en de beleidsagenda van de bele ids-
nota’s  

3 . 1 .  B e l e i d s i n i t i a t i e v e n  w a a r v o o r  e e n  c o n c e p t n o t a  n o d i g  i s  

Tijdige betrokkenheid van de SERV bij de totstandkoming van regelgeving is voor de SERV 

van groot belang. Opmaak van conceptnota’s en overleg daarover is daarom aangewezen. De 

Raad doet daar een aantal concrete voorstellen voor (punt 3.1.2). Vooraf geven we aan wat 

volgens de SERV de functie is van conceptnota’s (punt 3.1.1). 

 

3 . 1 . 1  H e t  “ w a a r o m ”  e n  h e t  “ h o e ”  v a n  c o n c e p t n o t a ’ s  b i n n e n  d e  r e -

g e l g e v i n g s a g e n d a  

Het belang van een efficiënt regelgevingsproces is door de SERV – en ook andere instanties – 

in het verleden al voldoende benadrukt. Concrete voorstellen werden gedaan om daaraan te 

verhelpen en aansluiting te vinden bij wat internationaal meer en meer gemeen goed is ge-

worden. Daarom is de SERV vragende partij geweest voor de invoering van een expliciete 

regelgevingsagenda en voor het selectief gebruik van conceptnota’s (of groenboeken, witboe-

ken, visienota’s…). 

Een regelgevingsagenda is een belangrijk managementinstrument voor een betere coördina-

tie, een betere planning en meer transparantie van het regelgevingproces.  

 

Het doel van een conceptnota binnen dat proces is om, voorafgaand aan de redactie van de 

regelgeving zelf, al met een document te komen waarover een eerste politiek en maatschap-

pelijk overleg wordt georganiseerd. Dat document is uitdrukkelijk géén uitgeschreven wettekst, 

maar een beschrijving van een bepaald maatschappelijk probleem of ontwikkeling, en een 

verkenning van mogelijke pistes en beleidsmaatregelen als antwoord daarop. Na consultatie 

over de conceptnota worden vervolgens de grote lijnen van de uit te werken of nader te onder-

zoeken beleidsoptie(s) vastgelegd door de regering, en wordt de gekozen regeling juridisch 

uitgeschreven. Conceptnota’s (of visienota’s, witboeken, groenboeken…) zijn m.a.w. bedoeld 

voor belangrijke nieuwe regelgeving, op basis waarvan reeds tijdens de conceptfase het poli-

tieke en maatschappelijke overleg over de wenselijkheid en inhoud van de nieuwe regelgeving 

kan gebeuren. 

 

Tijdens de voorbije legislatuur maakten de Vlaamse regering en/of individuele ministers al zo’n 

40-tal conceptnota’s (visienota’s, witboeken, groenboeken), vooral in de beleidsvelden welzijn, 

onderwijs en werkgelegenheid, maar ook in mobiliteit, leefmilieu, erfgoed, sport, inburgering, 

binnenlands bestuur, enz. Deze praktijk werd doorgaans als zeer positief beoordeeld, zowel 

door adviesraden en stakeholders als door het Vlaams Parlement. Bovendien wijst de ervaring 
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met conceptnota’s in Vlaanderen uit dat tijdige consultatie niet noodzakelijk leidt tot langere 

doorlooptijden. 

In zijn beleidsverklaring verwees ook de nieuwe voorzitter van het parlement naar de boven-

staande instrumenten om “het parlement in een vroeger stadium bij de regelgeving betrekken 

door te werken met visienota´s, witboeken en groenboeken” en “per commissie een planning 

opstellen met de aangekondigde ontwerpen en andere regeringsinitiatieven, eigen parlemen-

taire initiatieven, en (…) evaluatieverslagen en rapporten van adviesraden”. 

 

3 . 1 . 2  C o n c r e t e  v o o r s t e l l e n  v o o r  c o n c e p t n o t a ’ s  

Hieronder vatten we de “aangekondigde” en “door ons wenselijk geachte” conceptnota’s samen die 

het voorwerp moeten uitmaken van advisering en overleg binnen de SERV. We groeperen die 

respectievelijk onder: 

 Conceptnota’s ter voorbereiding van belangrijke kaderdecreten (1), 

 Conceptnota’s ter voorbereiding van belangrijke hervormingen of plannen (2), 

 En conceptnota’s voor overige beleidsinitiatieven (3).  

 

De conceptnota’s onder (1) en (2) zijn zowel vanuit de SAR-functie van de SERV als vanuit de 

decretale opdracht en de overlegfunctie voor de sociale partners van prioritair belang. Onder (1) 

komen in het bijzonder de aangekondigde kaderdecreten aan bod. Het spreekt vanzelf dat ook 

“belangrijke hervormingen of plannen” (2) aanleiding kunnen geven tot decreten. De SERV zal ze 

dan ook zeker onder de vorm van advisering of overleg opnemen. De voorstellen daarvoor worden 

hieronder besproken. De conceptnota’s onder (3) zijn wenselijk. In functie van de concrete uitwer-

king ervan zal de SERV oordelen over de behandeling ervan. Een overzicht van deze voorstellen is 

opgenomen in bijgevoegde tabel.  

 

Conceptnota’s voor belangrijke kaderdecreten 

 

Voor onderstaande kaderdecreten dringen wij aan op een conceptnota die we vanuit de SERV 

zullen adviseren.  

 

1. Binnen het beleidsveld “Economie” en “Ruimtelijke ordening” 

 

Kaderdecreet ruimtelijke economie en grond- en pandenbeleidsplan. De 

SERV ondersteunt het pleidooi in de beleidsnota ruimtelijke ordening voor een 

sterk ruimtelijk-economisch beleid dat de mogelijkheid biedt om de economische 

attractiviteit van Vlaanderen te versterken en te behouden. Vanuit het partner-

schapsmodel dat de SERV in het verleden heeft gepromoot, wenst de SERV van 
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nabij betrokken te worden bij de uitwerking van het kaderdecreet ruimtelijke eco-

nomie en grond- en pandenbeleidsplan. De raad stelt dan ook voor dat hij in een 

vroege fase de gelegenheid krijgt om zich uit te spreken over de hoofdlijnen 

daarvan, vooraleer die worden vertaald in concrete wetteksten. 

 

2. Binnen het beleidsveld “Openbare Werken” en “Ruimtelijke ordening” 

 

Het infrastructuurdecreet (voorzien in beleidsnota “Mobiliteit en Openbare 

Werken). De SERV onderschrijft het belang van een uitgesproken efficiëntere 

aanpak van procedure en vergunningen, maar pleit voor een bredere scoop van 

dit infrastructuurdecreet, zowel wat de inhoud ervan betreft (meerdere beleids-

velden dan alleen Openbare Werken) als de te behandelen thema’s (moet mede 

de basis leggen voor de noodzakelijke transitie in het infrastructuurbeleid). De 

raad wenst zich in een vroege fase te kunnen beraden over de hoofdlijnen van 

deze materie. De voorgenomen evaluaties onder meer over de MER-

regelgeving, de vergunningsprocedures, de ruimtelijke planning, de onteige-

ningsregels, het bos- en natuurdecreet, enz. zullen in dat kader ook moeten ge-

valoriseerd worden. De behandeling ervan in de SERV kan afgestemd worden op 

de advisering door de MORA. 

 

3. Binnen het beleidsdomein “Mobiliteit en Openbare Werken” en “Financiën en 

Begroting” 

 

Het decreet op de invoering van de kilometerheffing, de vergroening van de 

verkeersbelasting (inclusief de overgangsfase met de invoering van een bonus 

– malus). Voor de kilometerheffing is in de beleidsnota “Mobiliteit en Openbare 

Werken” een conceptnota voorzien, voor de overige materies is dat niet het ge-

val. Het is duidelijk dat dit thema in een stroomversnelling terecht komt. In het 

verleden heeft de SERV er ook al voor gepleit om de gehele hervorming van de 

verkeersbelastingen binnen een globale aanpak te bekijken die zich hoe dan ook 

over meerdere jaren zal uitspreiden. Ook hiervoor wenst de raad zich in een 

vroeg stadium over de hoofdlijnen te beraden. De behandeling ervan in de SERV 

kan afgestemd worden op de advisering door de MORA. 

 

4. Binnen het beleidsdomein “Welzijn, Volksgezondheid en Gezin” 

 

Basisdecreet Vlaamse sociale bescherming (visienota reeds voorzien): er 

wordt een ambitieus basisdecreet Vlaamse sociale bescherming uitgewerkt,  ui-

teraard binnen de grenzen van de eigen bevoegdheden. De beleidsnota stelt 
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voorafgaandelijk een debat en een visie-ontwikkeling daarover in het vooruitzicht 

en dit in overleg met het middenveld. Gezien de breed maatschappelijke impact 

van dergelijke regeling, en dus de noodzaak van een breed draagvlak, vragen de 

sociale partners van in het begin betrokken te worden bij de uitwerking van het 

basisdecreet. De sociale partners dringen erop aan opgenomen te worden in de 

gemengde stuurgroep die de Vlaamse regering zal adviseren. De sociale part-

ners zullen hun standpunten hieromtrent afstemmen binnen de SERV en vragen 

dan ook als SERV bij de voorbereiding van het belangrijk basisdecreet hun rol te 

kunnen opnemen. 

 

5. Binnen het beleidsdomein “Leefmilieu en Natuur” 

 

Drinkwaterdecreet: invulling openbare dienstverplichtingen en het water-

verkoopreglement (niet voorzien maar wenselijk). Er wordt een besluit van de 

Vlaamse regering gepland met het oog op de concrete invulling van de openbare 

dienstverplichtingen die decretaal verankerd zijn in het drinkwaterdecreet. Ook 

het lang aangekondigde waterverkoopreglement zal via een besluit gerealiseerd 

worden. Gelet op het sociaaleconomische belang (leveringszekerheid, dienstver-

lening, …) vraagt de raad om in een vroege fase hierover geconsulteerd te wor-

den. 

 

6. Binnen het beleidsdomein “Onderwijs en Vorming”  

 

Voor het decreet Hervorming Secundair Onderwijs wordt in de beleidsnota 

een conceptnota reeds voorzien aan het eind van deze legislatuur. De minister 

zal zich baseren op “het rapport Monard” voor het opstellen van conceptnota te-

gen midden 2010. Niet in het minst om sociale en om economische redenen is 

een geslaagde hervorming van het secundair onderwijs cruciaal.   

 

Conceptnota’s voor belangrijke hervormingen en plannen 

 

1. Binnen het beleidsdomein “Algemeen Regeringsbeleid”  

 

Masterplan Gelijke Kansen 

 

 De SERV en de commissie Diversiteit vinden het nodig dat er t.a.v. kansengroe-

pen specifieke plannen (met meetbare doelstellingen, concrete acties, een ade-

quate monitoring en timing) worden opgesteld. Wel dient de Vlaamse Regering 
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duidelijkheid te scheppen inzake welke plannen t.a.v. welke groepen en welke be-

leidsdomeinen door de Vlaamse Regering zullen worden opgesteld. De afbake-

ning van een ‘Masterplan Gelijke Kansen’ is in de beleidsnota, ook t.o.v. het Re-

geerakkoord, niet duidelijk. Bij de keuze voor een overkoepelend plan dient voor 

ogen te worden gehouden dat een dergelijk plan meer moet zijn dan een oplijs-

ting van de acties die sowieso in de verschillende beleidsdomeinen worden ge-

nomen. Afstemming (ook inzake de afbakening van de doelgroepen), overleg, be-

leidsoverschrijdende samenwerking en betrokkenheid van stakeholders zijn 

essentieel. De domeinen werk en sociale economie mogen zeker niet ontbreken 

(cf. de doelstellingen inzake de werkzaamheidsgraad van allochtonen en perso-

nen met een arbeidshandicap uit het pact 2020). 

 

Vlaams actieplan ‘Bestrijding van de loopbaankloof mannen-vrouwen’ 

 

De SERV-partners zijn voorstander van aandacht voor het thema van de loop-

baankloof maar vragen meer duidelijkheid over het plan dat de minister ter zake 

wenst op te stellen (inhoud en proces).  Indien er een plan wordt opgesteld vra-

gen de SERV-partners van in de conceptfase te worden betrokken. 

 

Antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrachten en in subsidiereglemen-

ten 

 

De SERV en de commissie Diversiteit wensen tijdig betrokken te worden bij de 

uittekening van het beleid inzake antidiscriminatieclausules bij overheidsopdrach-

ten en in subsidiereglementen. 

 

2. Binnen het beleidsdomein “Werk en sociale Economie” 

 

Opzetten vraaggestuurde migratie in functie van vacatures (niet voorzien 

maar gewenst) De minister van Werk  geeft in de beleidsnota aan dat arbeidsmi-

gratie één van de wegen is om te komen tot een toename van het arbeidsaanbod. 

In die zin is arbeidsmigratie volgens de beleidsnota een belangrijke hefboom in 

de verdere creatie van  jobs. Arbeidsmigratie wordt in de beleidsnota omschreven 

als migratie in functie van de in te vullen vacature. Om gerichte competenties uit 

het buitenland aan te trekken zonder dat het arbeidspotentieel in Vlaanderen te 

verdringen moeten daarom de arbeidsmarktbehoeften accuraat en snel in kaart 

gebracht worden. De SERV 2007gaf in SERA reeds aan voorstander te zijn van 

een doordacht en op noden gebaseerd arbeidsmigratiebeleid. Sociale partners 

zijn vragende partij om in dialoog te gaan betreffende de invulling van een derge-

lijk beleid. Het lijkt de SERV aangewezen dat deze dialoog gebeurt op basis van 
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een conceptnota. 

 

POP implementatie: verankeren in engagementen van publieke en private 

arbeidsmarktactoren, pilootprojecten bij prioritaire groepen, koppelen aan 

de bestaande instrumenten (niet voorzien maar gewenst) Vertrekkende van de 

doelstellingen van het Pact 2020 en de Via-doorbraken, die het recht van elke 

werknemer op een POP koppelt aan de plicht tot permanente ontwikkeling, is het 

implementeren van POP in het Vlaams arbeidsmarktinstrumentarium één van de 

belangrijke doelstellingen voor de komende jaren. Teneinde te komen tot een ge-

integreerde aanpak lijkt het de SERV aangewezen hierbij te vertrekken van uit 

een conceptnota van de Vlaamse minister van werk.   

 

(Loopbaan)rugzakje (niet voorzien maar gewenst). De beleidsnota van de minis-

ter van Werk geeft aan dat er in overleg met de sociale partners onderzocht wordt 

hoe diverse incentives (opleidingsstimuli) geïntegreerd kunnen worden in één 

loopbaanrugzakje. Ook in beleidsnota van de minister van Sociale economie 

wordt de implementatie van het rugzakprincipe aangekondigd  De sociale part-

ners zijn voorstander om het ‘rugzak’ principe.  De SERV vraagt dan ook een  ge-

integreerde implementatie die meerdere terreinen omvat. Een gezamenlijke con-

ceptnota van de Vlaamse minister van Werk en de Vlaamse minister van Sociale 

Economie, die de diverse aspecten mtb de introductie van dit principe duidt, moet 

de basis vormen van een bespreking met sociale partners. Een bespreking waar-

bij ook de commissie Diversiteit betrokken moet worden. 

 

Ondersteuningsaanbod sociale economie (niet voorzien maar gewenst). De 

minister van Sociale Economie stelt dat een hervorming van het ondersteunings-

aanbod sociale economie zich opdringt. De hervorming moet gebeuren op basis 

van de noden van de sociale ondernemers en met het oog op de ondersteuning 

van innovatie in de sociale economie. De SERV is van mening dat de voorziene 

afstoetsting in deze gebeurt op basis van een conceptnota. 

 

3. Binnen het beleidsveld “Economie” 

 

De ontwikkeling van Speerpunten op  basis van de Ronde Tafelopzet, cf. 

VESOC – consensus 18/01/2008 (niet voorzien, maar gewenst). De continuering 

van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe speerpuntdomeinen speelt een 

cruciale rol in het duurzame transformatieproces van het Vlaams economisch 

weefsel. Uit de beleidsnota’s “economie”, “wetenschappelijk onderzoek en inno-

vatie” alsook “economisch overheidsinstrumentarium” kan afgeleid worden dat 

momenteel, althans op papier, een coherente selectie van de speerpuntdomeinen 
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ontbreekt. Een focus is onontbeerlijk in functie ondermeer van de thema’s waar-

voor grote projecten zullen ontwikkeld worden, van de structuur van het Vlaams 

economisch weefsel, van de noodzakelijke opbouw van een voldoende kritische 

massa en van de budgettaire slagkracht van Vlaanderen. Gelet op het grote soci-

aal-economische en maatschappelijke belang van de keuze van de thematische 

grote projecten en de speerpuntdomeinen als antwoord op de hierbij gestelde 

toekomstige uitdagingen, wenst de SERV pro-actief betrokken te worden bij de 

uittekening van de strategische beleidsvisie daarover. 

 

4. Binnen het beleidsveld Energie 

 

Opmaak tweede actieplan energie-efficiëntie 2011-2016 (niet voorzien maar 

wenselijk) 

Er wordt een tweede actieplan energie-efficiëntie gepland in uitvoering van Euro-

pese verplichtingen. De gestelde uitdagingen zijn aanzienlijk en bijkomende in-

strumenten en heroriëntering van bestaande instrumenten zullen terzake worden 

overwogen. Zo voorziet de beleidsnota o.a. het evalueren en stroomlijnen van de 

financiële ondersteuningsmaatregelen voor energiebesparende investeringen in 

woningen, initiatieven om energiebesparing bij moeilijk bereikbare doelgroepen te 

ondersteunen en uit te voeren, de invoering van lokale energieloketten, het stimu-

leren van de afbraak en vervangende nieuwbouw van woningen die niet meer in 

aanmerking komen voor zinvolle energierenovatie, het onderzoek van enkele lan-

ge termijn-pistes om de doelstellingen van het energierenovatieprogramma af-

dwingbaar te maken, etc. De raad wenst over de kernelementen van het aange-

past energie-efficiëntiebeleid in een vroeg stadium input te leveren. 

 

5. Binnen het beleidsveld “economisch overheidsinstrumentarium” 

 

Vlaams energiebedrijf, relatie met beleidsveld Economie (economisch over-

heidsinstrumentarium) (niet voorzien maar gewenst) 

De beleidsnota voorziet de oprichting van een Vlaams energiebedrijf, met het oog 

op de realisatie van de hernieuwbare energiedoelstellingen, de verhoging van de 

concurrentie op de Vlaamse energiemarkt en de bevordering van de energie-

efficiëntie. De raad wenst zich in een vroeg stadium mee te beraden over de 

vormgeving, het takenpakket en de financiering van deze organisatie, alsook over 

de randvoorwaarden waarbinnen deze instelling moet functioneren en over de in-

bedding van dit initiatief in het energiebeleid en het economisch ondersteunings-

beleid.  
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6. Binnen het beleidsveld “Leefmilieu” 

 

Correcte en transparante kostentoerekening waterzuivering (niet voorzien maar 

gewenst). De beleidsnota Leefmilieu onderstreept het belang van een correcte en 

transparante kostentoerekening in de waterzuivering en kondigt terzake een aan-

tal initiatieven aan. Bedoeling is te komen tot een “redelijke” bijdrage van de ge-

bruikers van de saneringsinfrastructuur. In zijn advies over kostenterugwinning 

van waterdiensten heeft de SERV reeds de belangrijkste beleidsvragen terzake 

geëxpliciteerd en aangedrongen op een lange termijnvisie. Essentieel hierbij is 

dat deze visie maatschappelijk gedragen wordt. Hiervoor is er nood aan breed 

maatschappelijk overleg. De SERV wil hiertoe actief zijn bijdrage leveren. 

 

7. Binnen het beleidsdomein “Onderwijs en Vorming” 

 

Ongekwalificeerde uitstroom (niet voorzien, maar gewenst) Voor de SERV is het 

onrustwekkend dat de daling van de ongekwalificeerde uitstroom niet prominenter in 

beeld komt en aangepakt wordt, ook al noemt de minister dit één van de vier fenome-

nen die er voor zorgen dat gelijke kansen niet gerealiseerd worden op vandaag. De 

hervorming van het secundair onderwijs is zéér belangrijk maar er kan niet daarop 

gewacht worden om de ongekwalificeerde uitstroom ondertussen al aan te pakken via 

andere en bijkomende maatregelen, gezien de ambitieuze doelstelling van het Pact 

2020. De SERV vraagt voor dit urgent probleem een conceptnota met concreet actie-

plan van de minister en dit op korte termijn.  

 

Overzicht van overige wenselijke geachte conceptnota’s (tabel, zie tabel achteraan dit advies) 

 

 

3 . 2 .  T h e m a ’ s  v o o r  o v er l e g  b i n n e n  V E S OC  

De beleidsnota’s “Algemeen Regeringsbeleid”, “Economie”, “Werk” en “Sociale economie” 

voorzien expliciet in hun beleidsagenda overleg binnen VESOC. Voor de daarin aangestipte 

thema’s schrijven de sociale partners zich in ieder geval in voor deze overlegagenda. Daarbo-

ven op wensen zij een aantal aanvullende voorstellen te doen met het oog op overleg binnen 

VESOC.  

 

Deze voorstellen zijn hieronder samengevat.  
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3 . 2 . 1  “ A l g e m e e n  R e g e r i n g s b e l e i d ”   

Efficiënte en effectieve overheid 

In de beleidsnota is voorzien dat over het meerjarenprogramma voor permanente efficiëntie-

winst overleg zal worden gepleegd in het kader van het VESOC en dat daarover adviezen van 

de sociale partners zullen worden ingewonnen.. 

 

Permanent Armoede-overleg (PAO) 

De beleidshefbomen vermeld in de beleidsnota gaan uit van de Pact 2020 doelstelling in ver-

band met “Armoede” en de Decenniumdoelstellingen, waarbij een grote betrokkenheid van de 

doelgroep bij de vormgeving van het beleid wordt vooropgesteld. Het Vlaams Actieplan Ar-

moedebestrijding 2010-2014 VAPA en zijn jaarlijkse actualisaties moeten ten gronde met de 

sociale partners worden kunnen overlegd binnen het VESOC.  

 

3 . 2 . 2  W e r k  e n  S o c i a l e  E c o n o m i e  

Zowel in de beleidsnota Werk net als de beleidsnota Sociale Economie wordt gesteld dat 

meerdere concrete beleidsinitiatieven tot stand zullen komen in nauw overleg met de sociale 

partners. Dit is onder meer het geval voor:   

 Het Vlaams hervormingsprogramma / de nieuwe Europese richtsnoeren;  

 Afsluiten van een werkbaarheidsakkoord;  

 Vlaamse aanmoedigingspremies voor loopbaanonderbreking en tijdskrediet : nagaan 

of hervorming nodig is;  

 Taskforce sensibilisering 50-plus;  

 Hervormen van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen en uitbouw Vlaams doel-

groepenbeleid (inclusief de maatregelen sociale economie) 

 Eén omgeving als ankerpunt voor het opvolgen van loopbaanacties,  

 Implementatie rugzakprincipe (loopbaanrugzakje  voor opleidingsincentives, rugzak 

in sociale economie) 

 EVC (toeleiding naar testcentra, groeipad);  

 instrument voor lange termijn arbeidsmarkt- en competentieprognoses,  

 implementeren kwalificatiestructuur,  

 Verstevigen van de sectorale invalshoek.  

 Aanpassingen aan het kader van de lokale diensteneconomie 

 Geïntegreerd beleidskader arbeidszorg 

 MVO 

 Hervorming ondersteuningsaanbod sociale economie 

 

De beleidsnota’s Werk en Sociale Economie benadrukken dus de nood aan sociale dialoog, 

geeft duidelijk aan in welke dossiers de sociale partners een rol te spelen hebben. De sociale 
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partners wensen hun appreciatie hiervoor uit te drukken. Tegelijkertijd is de SERV van mening 

dat onder andere ook volgende thema’s zeker het voorwerp van overleg moeten uitmaken  

 Uittekenen specifiek ondersteuningbeleid herintreders inclusief inactiviteitsvallen 

 Opzetten van vraaggestuurde migratie in functie van  vacature 

 Uitbreiding systematische aanpak naar alle werkzoekende 50-plussers 

 Implementatie van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan  

 Uitbreiden van diversiteitsplannen naar sociale innovatie-, competentie- en diversi-

teitsplannen  

 Doelmatiger inzetten van de incentives voor opleidingen alsook het aanpassen van 

het stelsel van de opleidingscheques 

 Implementatie kwalificatiestructuur 

 Decreet maatwerk bedrijven  

 Maatwerkbedrijven: plan van aanpak dialoog met europese commissie 

 

 

3 . 2 . 3  B e l e i d s d o m e i n  “ E c o n o m i e ,  W e t e n s c h a p  e n  i n n o v a t i e ”  

 preventief bedrijfsbeleid (overleg binnen VESOC); 

 Ronde Tafelfinanciering (eerste evaluatie binnen VESOC bij opmaak van Werkgele-

genheidsplan); 

 de Staten-Generaal Industrie (cf. VESOC-consensus 18 januari 2008) 

 

3 . 2 . 4  B e l e i d s v e l d  E n e r g i e  

 Monitoring, benchmarking en, waar nodig, remediëring van de impact op de energie-

prijzen van de openbaredienstverplichtingen 

 Opvolging van de vergroening van de economie door het milieu- en energiebeleid, 

met aandacht voor de milieusector, de hernieuwbare energietechnologiesector, de 

energiesector, de ESCO-sector, de biomassa-sector, …. Voldoende aandacht voor 

de kwalitatieve en kwantitatieve uitbouw van groene jobs is nodig. 

 
3 . 2 . 5  B e l e i d s d o m e i n  “ O n d e r w i j s  e n  v o r m i n g ”  

 De minister van Onderwijs en Vorming wil een protocol tot duurzame samenwerking 

afsluiten tussen Onderwijs, Vorming en Werk. Dit met het oog op de verdere uitvoe-

ring van de Competentieagenda 2010, het aanpakken van de uitdagingen in VIA en 

het Pact 2020, de uitvoering van het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur en 

in het kader van de uitbouw van de loopbaanbegeleiding.  
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 De minister van Onderwijs en Vorming wil de bestaande financiële stimuli (KMO-

portefeuille, opleidingscheques, studiefinanciering) samen met de andere bevoegde 

ministers stroomlijnen.  

 De minister van Onderwijs en Vorming voorziet de oprichting van een uniek loket 

voor de Erkenning van Verworven Competenties waar mensen terecht kunnen met 

alle vragen omtrent de erkenning van hun competenties. Dit loket zal ook een rol 

spelen in de erkenning van de gelijkwaardigheid van diploma’s. 

 De minister van Onderwijs en Vorming wil een vereenvoudiging en versnelling van 

de programmatieprocedures van de beroepsopleidingen en het ontwikkelen van in-

strumenten die de competentiebehoeften van de samenleving op langere termijn 

kunnen detecteren.  

 De minister van Onderwijs en Vorming wil een vertaling maken van het Europees re-

ferentiekader voor kwaliteitszorg voor beroepsopleidingen (EQARF) naar de Vlaam-

se situatie, in overleg met de minister van Werk. 
 

 

3 . 3 .  B i j d r a g e n  e n  a a n d a c h t sp u n t e n  i n  d e  w e r k p r o g r a m m a’ s  

v a n  d e  S E R V  v o o r  d e  l e g i s l a t u u r  

De SERV zal in zijn eigen programmering in deze regeerperiode ruimte maken om een bijdra-

ge te leveren in de voorbereiding van het beleid. Daarmee wenst de SERV een proactieve rol 

te spelen, hetzij op vraag van de regering, hetzij op eigen initiatief. De hieronder opgenomen 

voorstellen zullen uiteraard gespreid worden over de jaren van de regeerperiode. Verdere 

concretisering en afstemming op de agenda van de Vlaamse regering en het Vlaams parle-

ment zal gebeuren naar aanleiding van de opmaak van de jaarlijkse werkprogramma’s van de 

SERV. 

 

3 . 3 . 1  A l g e m e e n  R e g e r i n g s b e l e i d  e n  b e s t u u r s z a k e n  

In de beleidsnota is betrokkenheid van de SERV en een rol voor de SERV voorzien in het 

kader van overkoepelende toekomstplannen (pact 2020, Via, Lissabonstrategie, en actualisa-

tie van de Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling). In de beleidsnota bestuurszaken is be-

trokkenheid van de adviesraden voorzien bij de opmaak van de actieplannen met vereenvou-

digingprojecten. De SERV zal zelf  op korte termijn een advies en rapport publiceren met een 

evaluatie van en voorstellen voor het Vlaamse wetgevingsbeleid. 

 Pact 2020, Via, Lissabonstrategie, en actualisatie van de Vlaamse strategie duurza-

me ontwikkeling 

 Administratieve vereenvoudiging (actieplannen in diverse beleidsdomeinen) 

 Kwaliteitsvol beleid en regelgeving 
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De SERV en de commissie Diversiteit wensen tijdig bij de geplande wijzigingen aan het Gelij-

kekansen- en Gelijkebehandelingsdecreet betrokken te worden (zie ook hun advies van 

10/10/07 over het ontwerpdecreet). Ook bij de uitbouw van de antidiscriminatiemeld-punten en 

van het lokale gelijkebehandelingsbeleid evenals bij de ontwikkeling van een relevante indica-

tor inzake het uitbannen van antidiscriminatie (cf. pact 2020), willen zij gesprekspartner zijn. 

 

3 . 3 . 2  W e r k  e n  S o c i a l e  E c o n o m i e  

Ten einde de rol van de SERV als orgaan voor het bipartiete sociaal overleg en als strategisch 

adviesraad voor het beleidsdomein Werk en Sociale economie volop te kunnen uitoefenen, 

neemt de SERV zich voor om gedurende de komende legislatuur proactief te werken omtrent 

volgende thema’s/voornemens opgenomen in de beleidsnota:  

 Uittekenen specifiek ondersteuningsbeleid herintreders inclusief aanpak inactiviteits-

vallen  en MMPP (met betrokkenheid van de commissie Diversiteit) 

 Afsluiten van een Vlaams werkbaarheidsakkoord in samenwerking met STV 

 Nagaan of een hervorming van de Vlaamse aanmoedigingspremies aangewezen is 

 Hervormen van de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen en uitbouw Vlaams doel-

groepenbeleid (inclusief de maatregelen sociale economie) 

 Uitbreiden van diversiteitsplannen naar sociale innovatie-, competentie- en diversi-

teitsplannen (met betrokkenheid van de commissie Diversiteit) 

 Aanpassen van het kader van de lokale diensteconomie op basis van de lopende 

evaluatie 

 Implementatie kwalificatiestructuur 
 

De SERV verwacht dat ook het beleid de SERV erkent in zijn rol als strategische adviesraad 

en als orgaan voor het bipartite sociaal overleg in Vlaanderen. Dit houdt onder meer in dat de 

SERV, al dan niet vanuit de decretale verplichting ten opzichte als strategische adviesraad,  

gevraagd wordt naar een advies in volgende dossiers: 

 Het Vlaams Hervormingsprogramma/ de nieuwe Europese richtsnoeren  

 Opzetten vraaggestuurde migratie in functie van vacatures (advisering op basis van 

conceptnota van de minister van Werk en met betrokkenheid van de commissie Di-

versiteit) 

 Nagaan hoe inburgeringsvoorwaarde kan gekoppeld worden aan het verkrijgen van 

een arbeidskaart (met betrokkenheid van de  commissie Diversiteit) 

 Implementatie POP (advisering op basis van conceptnota van de minister van Werk) 

 Incentives opleidingen doelmatiger inzetten met oa oog op verhoogde deelname 

kwetsbare groepen (SERV heeft hier al een advies geformuleerd betreffende de krijt-

lijnen voor de hervorming van het stelsel) 

 Het krachtiger  inzetten van de opleidingscheques  
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 Loopbaanrugzakje voor diverse incentives (advisering op basis van conceptnota van 

de minister van Werk) 

 EVC groeipad 

 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

 Groeipad sociale economie  

 Geïntegreerde beleidskader arbeidszorg ( in samenwerking met commissie Diversi-

teit) 

 Decreet maatwerken  
 

 

3 . 3 . 3  E c o n o m i e ,  W e t e n s c h a p  e n  I n n o v a t i e  

 het Actieplan Ondernemen; 

 Het ontwikkelen van een nieuwe steunregeling voor strategische ecologieprojecten 

(parallel aan het systeem van strategische investerings- en opleidingssteun 

 het Masterplan Groene Economie; 

 het nieuwe Innovatiepact; 

 sociale innovaties op de werkvloer; 
 de verbreding en verlenging van het steunbaar innovatietraject; 

 de samenwerking tussen kennisinstellingen en KMO’s in het kader van open 
innovatie 

 KMO’s en de problematiek van de commercialisering van innovaties in het 
kader van de verruiming van het steunbaar innovatietraject; 

 

3 . 3 . 4  E n e r g i e  e n  l e e f m i l i e u  

 Herijking van het hernieuwbare energiebeleid met het oog op de verhoging van de 

efficiëntie en de vergroening van de economie 

 Verbetering van de energiebevoorradingszekerheid in Vlaanderen 

 Evaluatie van de regulatoren in de energie- en watersector 

 Sociaal-economische aspecten van het waterbeleid (prijzen, regulering, maatregelen 

stroomgebiedbeheerplannen, financiering). 

 

3 . 3 . 5  F i n a n c i ë n  e n  b e g r o t i n g  

De noodzaak om tot een meer efficiënte en effectieve overheid te komen komt in verschillende 

beleidsnota’s aan bod (onder meer beleidsnota financiën en begroting en beleidsnota Alge-

meen regeringsbeleid). Een belangrijk instrument om dit te realiseren bestaat uit de prestatie-

begroting, hetgeen ook opgenomen is in het pact 2020. Hoewel hiervoor in het verleden reeds 

een aantal initiatieven opgestart zijn, heeft dit nog niet geleid tot het beoogde resultaat. De 
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SERV neemt zich alvast voor om de werkzaamheden van de Vlaamse overheid op dit punt 

nauwgezet op te volgen en waar zinvol en mogelijk hiertoe ook zelf initiatieven te ontwikkelen. 

 

3 . 3 . 6  R u i m t e l i j k e  o r d e n i n g  e n  w o n e n  

In het kader van het beleid ruimtelijke ordening zal de SERV – vanuit zijn sociaaleconomische 

overlegfunctie – de werkzaamheden van de Vlaamse regering rond de korte termijn herzienin-

gen van het RSV, de vereenvoudiging van de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening, het 

grond- en pandenbeleidsplan en het nieuwe RSV 2020-2050 van nabij opvolgen om daarover 

tijdig te kunnen adviseren. 
 

3 . 3 . 7  B u i t e n l a n d s  b e l e i d  

De Vlaamse regering heeft in het verleden veel geïnvesteerd in de multilaterale samenwerking 

en is erin geslaagd een donor van enig formaat te worden bij een aantal internationale instel-

lingen.   

Voor de samenwerking met de Internationale Arbeidsorganisatie, zelf tripartiete van samen-

stelling, wil de SERV het actief partnerschap met de Vlaamse regering voortzetten. De ver-

trouwensband die de SERV in de loop van de jaren opbouwde met de IAO en met diens Trai-

ningscentrum in Turijn zal verder worden gevaloriseerd. 

De keuze voor een thema als het respect voor arbeids- en milieunormen ligt de Vlaamse soci-

ale partners nauw aan het hart.  De SERV meent dat de aangekondigde thematische heroriën-

tering in nauw overleg met de sociale partners moet worden bepaald. 

Sociaal overleg is volgens de SERV een ander blijvend thema en Vlaanderen heeft op dit vlak 

heel wat expertise te bieden.   

 

3 . 3 . 8  O n d e r w i j s  

De opvolging van de vereenvoudiging van de statuten werkplekleren alsook het beleidsplan 

voor de leertijd i.s.m. Syntra; van de consolidering van de hervormingen in het volwassenen-

onderwijs; van de opmaak van een nieuw strategisch plan Geletterdheid 2011 en de ontwikke-

ling van een screeningsinstrument laaggeletterdheid; van de evaluatie van de regels m.b.t. het 

inschrijvingsrecht en van de aanmeldingsprocedure, met het oog op een betere sociale mix en 

van de evaluatie van het investeringsprogramma in de basisuitrusting BSO, TSO, DBSO en 

het BuSo (met opmaak van een actieplan voor het technisch en beroepsonderwijs). De advies 

wil adviseren over het voorzien decreet leerlingenbegeleiding en zal over de uitvoering van het 

decreet Leren en werken een advies op eigen initiatief uitbrengen. In de beleidsnota Onderwijs 

zijn er slechts twee verwijzingen naar de sectorconvenants, beide over het garanderen van 

voldoende werkleerplekken o.a. voor de HBO opleidingen (OD 2.6 en OD 4.3). De SERV zal 
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de sectorconvenant blijvend onder de aandacht brengen, gezien het belang ervan als instru-

ment tot toenadering tussen werk en onderwijs. 
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4.  Uitdagingen en opportuni te i ten in  enkele be-
le idsnota’s   

In dit punt brengen we enkele uitdagingen en opportuniteiten in een aantal voor de SERV 

belangrijke beleidsnota’s onder de aandacht. Voor de realisatie van de strategische doelstel-

lingen in de komende jaren zijn van belang.  

 

4 . 1 .  A l g e m e e n  R e g e r i n g sb e l e i d  

4 . 1 . 1  P a c t  2 0 2 0 .   

De SERV waardeert dat er een monitoringsysteem zal worden ontwikkeld waarmee de uitvoe-

ring van de Pact 2020-doelstellingen gevolgd kan worden. Voor de SERV is het essentieel niet 

enkel in kennis gesteld te worden van de periodieke rapportering over de uitvoering van de 

Pact 2020-afspraken, maar om in overleg binnen het VESOC de vooruitgang van het Pact 

2020 te kunnen bespreken. 

 

4 . 1 . 2  E f f e c t i e v e  e n  e f f i c i ë n t e  o v e r h e i d .   

Voor de SERV zijn - zoals tevens opgenomen in het Pact 2020 - de verbetering van de effecti-

viteit, efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening van de overheid, het doorbreken van de 

verkokering en de versterking van de interactie met het middenveld en de adviesraden belang-

rijke prioriteiten voor deze legislatuur. . De SERV ondersteunt op hoofdlijnen het vooropge-

stelde beleid terzake in de beleidsnota algemeen regeringsbeleid en in de beleidsnota be-

stuurszaken en dringt aan op een goed overlegde, doordachte en snelle realisatie.  

 

4 . 1 . 3  G e l i j k e  k a n s e n  

Krachtig beleid in overleg met stakeholders 

 

De opname van de doelgroepen personen met een arbeidshandicap en etnisch-culturele min-

derheden in het Gelijkekansenbeleid betekent voor de SERV en de commissie Diversiteit een 

vooruitgang in vergelijking met de vorige legislatuur. Dit impliceert dat er bijkomende inspan-

ningen moeten worden geleverd om een krachtig horizontaal beleid t.a.v. deze groepen te 

verzekeren. Samenwerking en afstemming tussen de verschillende beleidsdomeinen zijn es-

sentieel. Voor personen met een handicap dienen naast het VAPH, gezien de hervormingen 

sinds 2006, ook de VDAB en het Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie (deze laatste 

onder meer voor de beschutte werkplaatsen) een vooraanstaande gesprekspartner te zijn. 

Ook bij de verdere uitvoering van het VN-verdrag voor personen met een handicap dienen 
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deze actoren te worden betrokken. Verder is het aangewezen de commissie Diversiteit van de 

SERV, waar de SERV-partners samen met het Minderhedenforum en het Gebruikersoverleg 

Handicap en Arbeid overleg plegen en adviezen formuleren inzake evenredige arbeidsdeel-

name en diversiteit, volwaardig in te schakelen bij de uittekening, uitvoering en evaluatie van 

het gelijkekansenbeleid. De kansengroepenorganisaties dienen zodanig  financieel te worden 

ondersteund zodat ze hun vertegenwoordigende taak ten volle kunnen opnemen en waarma-

ken.  

 

Evenwichtige aanwezigheid in advies- en bestuursorganen 

 

De SERV en de commissie Diversiteit vragen zich af waarom de streefdoelen van minimaal 

40% mannen/vrouwen in advies- en bestuursorganen gelieerd aan de Vlaamse overheid en 

van 5% personen van allochtone afkomst wel vermeld staan in het Regeerakkoord maar niet in 

de Beleidsnota Gelijke Kansen. 

 

Toegankelijkheid van informatie 

 

De SERV en de commissie Diversiteit vinden het belangrijk dat de Vlaamse overheid een 

voortrekkersrol opneemt inzake het toegankelijk maken van informatie (zoals documenten en 

websites). Met 14% toegankelijke sites en heel wat ontoegankelijke overheidsdocumenten 

staat de overheid op dit punt nog niet ver.  

 

 

4 . 2 .  W e r k  e n  s o c i a l e  e c o n o m i e  

4 . 2 . 1  B e l e i d s v e l d  W e r k  

Vlaanderen staat voor de belangrijke uitdaging een antwoord te vinden op de huidige crisispe-

riode en dit op een manier die ook de structurele noden op (midden)lange termijn proactief 

aanpakt. Dit vormt mee de basis van het Vlaams Werkgelegenheidsplan dat reeds een aanzet 

zal gegeven tot de implementatie van een aantal in de beleidsnota aangehaalde voornemens.  

 

De SERV-partners kunnen zich vinden in het streven naar een geïntegreerde arbeidsmarktvi-

sie en willen, net  zoals in het verleden, hun rol opnemen in het bipartite en tripartite overleg. 

Zonder een uitspraak te doen over de andere in de beleidsnota opgenomen voornemens en 

initiatieven, wil de SERV in dit advies graag drie thema’s naar voor halen. 

  

Doelgroepenbeleid. In de beleidsnota geeft de minister van Werk aan, in overleg met de 

sociale partners, werk te willen maken van een hervorming van de Vlaamse tewerkstellings-
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maatregelen. Deze werkzaamheden moeten uitmonden in een Vlaams doelgroepenbeleid. 

Voor de SERV betekent het vormgeven van het doelgroepenbeleid, het vastleggen van die 

kenmerken waarvoor de overheid het comparatief nadeel  wenst weg te werken door een on-

dersteuning van de tewerkstellingskansen van deze personen te voorzien. De SERV wil in  

overlegtreden met de minister van Werk en de minister van Sociale Economie en zal een in-

steek voor dit overleg voorbereiden. 

 

Opleidingstimuli. De minister van Werk is van mening dat er meer impulsen gegeven moeten 

worden aan de opleidingsinspanningen van werkgevers, werknemers, (kandidaat-) zelfstandi-

gen en werkzoekenden. De SERV deelt deze visie en bracht proactief op 14 september 2009 

een advies uit betreffende de stimuli voor opleidingen werknemers en die voor opleidingen in 

bedrijven en organisaties. Hierin schets de SERV een aantal krijtlijnen voor hervorming van 

deze stelsels. Uitgangspunt is dat een betere realisatie van de vooropgestelde doelstellingen 

bereikt kan worden via aanpassingen aan het bestaande instrumentarium en binnen het huidi-

ge budgettaire kader. Een visie die door de minister in de beleidsbrief gedeeld wordt.  

 

Elders Verworven Competenties. Via meerdere initiatieven wil de minister van Werk inzetten 

op het erkennen van beroepservaring. Zonder een uitspraak te doen over de aangekondigde 

beleidsmaatregelen, benadrukt de SERV de nood aan een globale en geïntegreerde visie. 

Enkel door de verschillende initiatieven vanuit een dergelijke visie op elkaar af te stellen, en  

gedetecteerde hiaten op te vullen, kan EVC een krachtig arbeidsmarktinstrument  worden.  

 

4 . 2 . 2  B e l e i d s v e l d  s o c i a l e  e c o n o m i e  

In het kader van het Werkgelegenheidsplan vraagt de SERV dat er in samenspraak met de 

sector gekomen wordt tot een realistisch groeipad voor de volgende jaren. Dit groeipad gaat 

uit van een dubbele behoefte, namelijk de nood van kwetsbare groepen die het verst verwij-

derd staan van de reguliere arbeidsmarkt enerzijds en de invulling van specifieke maatschap-

pelijke noden bijvoorbeeld in de context van de grootstedelijke problematiek anderzijds. Dit 

betekent evenwel niet dat deze behoeften niet ook via andere kanalen ingevuld kunnen wor-

den. Zoals aangegeven in “Stapstenen Pact 2020” is het voor de SERV verder noodzakelijk te 

monitoren (en op basis hiervan te evalueren) of de vooropgezette beleidsdoelstellingen inzake 

aangepaste tewerkstelling gerealiseerd worden.  

 

In samenwerking met de minister van Werk wenst de minister van Sociale Economie te komen 

tot een transparant kader voor tewerkstellingsmaatregelen. Voor de SERV is het belangrijk dat 

er effectief een geïntegreerde benadering gehanteerd wordt vermist de sociale economie een 

onderdeel vormt van het Vlaams arbeidsmarktinstrumentarium. Ook arbeidszorg, waarvoor 

een geïntegreerd beleidskader wordt aangekondigd, behoort hiertoe.  Verder is ook voor de 
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implementatie van het rugzakprincipe nauwe samenwerking en afstemming met de minister 

van Werk vereist.  

De SERV-partners vinden het verder belangrijk dat er werk wordt gemaakt van de implemente-

ring van het principeakkoord Maatwerken. Vraag is wel of het, gezien de voorgeschiedenis,  

realistisch is reeds in 2010 een decreet ‘maatwerken en begeleiding op de werkvloer’ rond te 

krijgen. Ook de toekomst van de invoegbedrijven, waarvoor in de beleidsnota een integratie in 

de maatwerkbedrijven voorzien wordt, vormt hierbij een belangrijk item.  

 

4 . 3 .  E c o n o m ie ,  W e t e n s c h a p p en  e n  i n n o v a t i e  ( e n  i n t e r n a t i o -

n a a l  o n d e r n e m e n )  

4 . 3 . 1  B e l e i d s v e l d  e c o n o m i e  

Als visie wordt de duurzame transformatie van de Vlaamse economie vooropgesteld. Dit 

schept hoge verwachtingen. Afgaande op het schematisch beleidskader in de beleidsnota (zie 

blz. 9), rijst de vraag of de strategische doelstellingen en hefbomen van het economische 

beleid alsmede het concept van de ‘open ondernemer’ verreikend genoeg zijn om het beoogde 

transformatieproces van het economisch weefsel te realiseren. 

 

Wat de strategische doelstelling “vernieuwend sectorbeleid” betreft, is enige verduidelijking 

gewenst, zowel wat de methodiek betreft om dit beleid te implementeren, als de concrete se-

lectie van de speerpuntclusters. Het regeerakkoord en de beleidsnota's economie” en “innova-

tie” zenden hierover verschillende signalen uit. 

Er is volgens de raad nood aan een geïntegreerde intersectorale visie over de toekomstige 

ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse industrie. In dergelijke visie kan en mag ook 

de link met het Europese beleidsniveau niet ontbreken.  

 

De raad wenst een bijkomende strategische doelstelling naar voor schuiven : de doorgroei van 

ondernemingen met behoud van beslissingscentrum in Vlaanderen. Het Pact 2020 stelt terza-

ke : ”de Vlaamse economie, kennis en werkgelegenheid worden sterk verankerd”. 

 

De raad stelt vast dat het regionaal economisch beleid weinig aan bod komt. Voor meer infor-

matie moet de beleidsnota “Algemeen Regeringsbeleid” worden geconsulteerd. 

Volgens de raad vormt de duurzame transformatie van het economisch weefsel een objective-

rend referentiekader dat subregionale initiatieven dient te oriënteren. Dit veronderstelt een 

visie, een operationele strategie en een engagement ten aanzien van de subregionale actoren 

in dit transformatieproces. Een aanknopingspunt hiervoor kan teruggevonden worden in de 

beleidsnota “DAR”. 
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De raad vindt het positief dat sterk wordt ingezet op een duurzaam economisch locatiebeleid. 

De link met logistiek en mobiliteit zijn volgens de raad echter onderbelicht. Kwalitatieve en 

duurzame ontsluiting van bedrijventerreinen en een gedeconcentreerde bundeling van logis-

tieke activiteiten maken eveneens deel uit van een strategisch locatiebeleid. 

 

4 . 3 . 2  B e l e i d s v e l d  “ W e t e n s c h a p p e l i j k  o n d e r z o e k  e n  i n n o v a t i e ”  

De samenwerking KMO’s en kennisinstellingen is voor de raad een prioritair beleidsthema en 

wordt geagendeerd in het jaarprogramma 2010 van de SERV. 

Het regeerakkoord kondigt innovatie-akkoorden om deze samenwerking te ondersteunen. De 

raad vindt in de beleidsnota geen verdere indicaties over het instrument van de innovatie-

akkoorden en vraagt naar de realiteitswaarde ervan. 

 

Een ander belangrijk beleidsthema dat ook in het het jaarprogramma 2010 wordt opgenomen, 

is dat van de verlenging en verbreding van het steunbaar innovatietraject. De beleidsnota stelt 

dat de soepelere Europese staatssteunregeling O&O&I prioritisering vergt om de slaagpercen-

tages redelijk te houden. De raad vraagt zich welke prioritisering (in het traject zelf, in het 

bedrijfstype, in het sectortype,…) wordt bedoeld. 

Verder dient tijdens deze legislatuur verder werk te worden gemaakt van de vereenvoudiging 

van de toekenning van Vlaamse expansie- en innovatiesteun (cf. het rapport Soete). 

 

De raad is van oordeel dat kennisdiffusie als strategische doelstelling naar voor moet gescho-

ven worden, conform doelstelling 4 van het Pact. 

 

4 . 3 . 3  B e l e i d s v e l d  “ E c o n o m i s c h  O v e r h e i d s i n s t r u m e n t a r i u m ”  

De raad stelt vast dat de PMV in tal van projecten in diverse beleidsdomeinen wordt betrok-

ken. De vraag stelt zich of dit gebeurt vanuit een strategische beleidsgeïntegreerde visie dan 

wel omwille van begrotingstechnische overwegingen. 

 

De raad vraagt zich af welke visie de overheid heeft aangaande de toekomst van de GIMV als 

speler in het ondersteunen van investeringen die van strategisch belang zijn voor Vlaanderen 

en haar verhouding tot PMV. 

 

Speerpuntdomeinen spelen in de beleidsnota’s een belangrijke rol in het transformatieproces. 

De raad heeft reeds gesteld dat er duidelijkheid dient te worden geschapen over de selectie 

van de speerpuntdomeinen. Tevens dient te worden uitgeklaard hoe deze speerpunten zich 

verhouden tot de activiteiten van de PMV/GIMV en op welke wijze aansluiten bij de structuur 

van het industrieel-economisch weefsel in Vlaanderen. 
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De beleidsnota voorziet in een financiële meerjarenplanning waarbij zowel de allocatie van 

middelen als de aanwending ervan in een tijdsfasering zullen worden vastgelegd. 

De raad vraagt zich af wanneer deze meerjarenplanning beschikbaar zal zijn en welke inhou-

delijke en financiële klemtonen er zullen gelegd worden. 

 

4 . 4 .  E n e rg i e  

De beleidsnota energie focust op het hernieuwbare energiebeleid en het energie-

efficiëntiebeleid en bouwt hiervoor grotendeels verder op het lopend beleid. Een herijking van 

het hernieuwbare energiebeleid en het energie-efficiëntiebeleid is evenwel nodig om de effec-

tiviteit en de efficiëntie ervan substantieel te verhogen.  

In het hernieuwbare energiebeleid moet de realisatie van sociaal-economische bonuseffecten 

centraal staan, zoals economische vernieuwing, positieve verdelingseffecten en innovatiebe-

vordering. Een transitie-aanpak dringt zich op, zowel voor de herijking van het bestaande her-

nieuwbare energiebeleid als voor de vormgeving van het groene warmtebeleid.  

De effectiviteit en efficiëntie van het energie-efficiëntiebeleid voor gebouwen moet verhogen 

door integratie met het overig gebouwengerelateerd beleid, niet alleen inzake premiestelsels, 

maar ook inzake voorschriften, plannen, acties en uitvoeringsprojecten op het terrein. Aanslui-

tend moeten reboundeffecten gevat worden die de absolute energievraag doen toenemen, 

evenals ‘nieuwe’ verbruikers zoals ICT-toepassingen. Ten aanzien van bedrijven moet Vlaan-

deren de implementatie van het Europees emissiehandelssysteem door bedrijven faciliteren. 

Tevens zijn mechanismen nodig om nieuwe energiebesparingsinitiatieven door ESCO’s te 

stimuleren. In dat licht moeten ook de uitgangspunten van de REG-openbare dienstverplich-

tingen herbekeken worden.  

 

Het ‘hardere’ energiebeleid moet, veel meer dan nu het geval is, uitgewerkt worden. De focus 

moet daarbij liggen op de verbetering van marktwerking, de optimalisatie van de marktorgani-

satie en marktsturing, het verzekeren van de energiebevoorradingszekerheid en de bewaking 

van de impact van het energiebeleid op de energieprijzen. Dat vereist een aangepaste struc-

tuur en capaciteit bij de beleidsvoorbereiders binnen het departement LNE, bij de VREG en bij 

VEA.  

 

O.a. met het oog op de bevoorradingszekerheid moet de energie-infrastructuur nu al klaarge-

maakt worden voor de toekomstige uitdagingen inzake energievoorziening en dat in het kader 

van een algemeen infrastructuurbeleid. De integratie van decentrale hernieuwbare energie en 

de omvorming naar smart grids vormen daarvoor in de beleidsnota reeds terechte aandachts-

punten. Maar ook centrale hernieuwbare energie, schone niet-hernieuwbare energie en nieu-

we toepassingen zijn cruciaal. Overigens is aandacht nodig voor àlle strategische componen-

ten van de energie-infrastructuur: productie-eenheden, netten (elektriciteit, gas, warmte, ev. 
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waterstofnetten) en ook raffinage-eenheden, opwerkingseenheden, pijpleidingen voor vloeiba-

re brandstoffen, distributiekanalen, energiehubs, opslagmogelijkheden, interconnectoren, stu-

ringsmechanismen, … De overheid moet de energie-infrastructuurplanning en -ontwikkeling 

stimuleren, faciliteren en begeleiden, actiever wakend over het algemeen belang.  

 

4 . 5 .  F i n a n c i ën  e n  b e g r o t i n g  

In de beleidsnota financiën en begroting wordt ruimschoots aandacht besteed aan een structu-

rele benadering van het begrotingsbeleid. Dit aspect maakt ook deel uit van de doelstellingen 

van het pact 2020.  

De SERV heeft in zijn advies van juli 2009 reeds een eerste aanzet gegeven om deze structu-

rele benadering te concretiseren en onderschrijft dan ook ten volle de betrachting om deze 

structurele benadering te integreren in het begrotingsbeleid. 

De SERV wil in zijn begrotingswerkzaamheden de nodige aandacht blijven geven aan een 

structurele benadering van het begrotingsbeleid. zodat het concept verder kan verfijnd wor-

den. Hierbij dient men naast het conjunctuureffect ook het prijseffect en de eenmalige ingre-

pen te verwerken. 

 

De beleidsnota financiën en begroting wijst herhaaldelijk op het belang van de transparantie 

van de begroting. Bij zijn begrotingsrapporten heeft de SERV er herhaaldelijk op gewezen dat 

de transparantie van de Vlaamse begroting inderdaad kan verbeteren. De aanbevelingen van 

het Rekenhof inzake begrotingsrapportering hebben hier eveneens op gewezen. Hoewel op dit 

punt in het verleden reeds een aantal stappen in de goede richting werden gezet, is er nog 

marge voor verbetering. Uiteindelijk moet het opzet zijn dat niet enkel de Vlaamse regering en 

het Vlaams Parlement, maar alle stakeholders op een snelle en zo eenvoudig mogelijke ma-

nier de beleidskeuzes kunnen afleiden uit de begrotinsdocumenten. 

 

4 . 6 .  W e l z i j n ,  V o l k s g e z o n d h e i d  e n  G e z i n  

Welzijn 

 

De strategische doelstellingen die in de beleidsnota zijn opgenomen dekken de uitgangspunten 

van het Pact 2020 af. Ook de stapstenen die de SERV heeft geformuleerd om het Pact 2020 in de 

huidige legislatuur op weg naar uitvoering te zetten (meerjarige programmatie, diversificatie van het 

aanbod, modulering bijdragen in functie van financiële draagkracht,..) werden in de beleidsnota als 

aandachtspunten meegenomen. Vandaar ondersteunt de SERV de in de beleidsnota voorgestelde 

marsrichting. 
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Bij het uitgewerkte beleidsvoornemen vraagt de SERV bijzondere aandacht voor de uitbouw van de 

kinderopvang. De SERV heeft erop aangedrongen (in uitvoering van het Pact 2020) dat op korte 

termijn werk zou worden gemaakt van een versterking van het aanbod op het vlak van kinderop-

vang. De Vlaamse meerjarenbegroting voorziet een jaarlijks groeipad voor WVG waarbij voor 2010 

10 miljoen euro extra wordt uitgetrokken voor kinderopvang. De beleidsnota vermeldt verder dat 

een traject zal worden uitgewerkt om de Pact 2020 doelstelling te realiseren (kwaliteitsvolle formele 

kinderopvang voor minstens de helft van de kinderen tot 3 jaar).  

 

De SERV rekent erop dat tegen einde 2012 in elke gemeente in Vlaanderen 4 kinderen op de tien, 

jonger dan 3 jaar, terecht kunnen in formele kwaliteitsvolle voorschoolse kinderopvang. 

 

Armoedetoets 

 

De SERV heeft gesteld dat zowel bestaande als nieuwe maatregelen tegen het licht moeten 

gehouden worden om uitsluitingsmechanismen op te sporen. De armoede-impactanalyse werd 

naar voor geschoven als instrument om de gevolgen van regelgeving (ook binnen andere be-

leidsdomeinen) op de situatie van mensen in armoede te toetsen. In de beleidsnota wordt 

aangesloten bij deze gedachte (cf. pag 24). Toch is verdere duidelijkheid wenselijk bij de invul-

ling van de armoedetoets (punt 3.2.1 pag 29). Het is aangewezen in dit deel duidelijk het on-

derscheid te maken tussen de noodzakelijke indicatorenset enerzijds, en anderzijds het daad-

werkelijk opnemen van (bestaande) verplichting van armoedetoets binnen de RIA-context. 

Laatst vermelde is voor de SERV essentieel.  
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Tabel conceptnota’s 

 

  
conceptnota 

voorzien 
conceptnota gewenst 

    basisdecreten belangrijke hervormingen en plannen overige 
Bestuurszaken 

Evaluatie Vlaams Personeels-
statuut  

x       

Wijziging kaderdecreet Be-
stuurlijk Beleid x       

Decreet betreffende opdracht-
som-schrijving en statuut van 
Vlaams Bouwmeester en 
Team Vlaams Bouwmeester 

x       

Economie 
Brownfieldbeleid x       
Winkelend Vlaanderen x       
kaderdecreet ruimtelijke eco-
nomie 

  x     

Ontwikkeling speerpuntdo-
meinen 

    x   

Gazellensprong       x 
Innovatie 

Grote projecten en themati-
schespeerpunten     x   

Verbreding en verlenging 
steunbaar innovatietraject       x 

samenwerking kennisinstellin-
gen en bedrijfswereld       x 

werk en sociale economie 
vraaggestuurde migratie in 
functie van vacatures         

POP implementatie         
loopbaanrugzakje         
ondersteuningsaanbod socia-
le economie         

Gelijike kansen 
masterplan gelijke kansen     x   
actieplan bestrijding loop-
baankloof mannen/vrouwen     x   

antidiscriminatieclausules 
overheidsopdrachten en 
subsidiereglementen 

    x   
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vervolg 
conceptno-
ta voorzien 

conceptnota gewenst 

  
  basisdecre-

ten 
belangrijke hervormingen en plan-

nen 
overi-

ge 
Mobiliteit en openbare werken 

Opmaak Scheepvaartdecreet x       
Infrastructuurdecreet x x     
Opmaak van decreet betreffende 
de bescherming van de wegin-
frastructuur in geval van uitzon-
derlijk vervoer 

x       

Eenduidig decretaal kader voor 
bepaalde wegnormen en inrich-
tingsprincipes 

x       

Wijziging decreet mobiliteitscon-
venants x       

Decreet invoering kilometerhef-
fing 

x       

Uitvoeringsbesluiten decreet 
Personenvervoer van 20 april 
2001: 

x       

Ruimtelijke Ordening en Wonen 
Grond- en pandenbeleidsplan     x   
kaderdecreet ruimtelijke econo-
mie 

  x     

Woonbeleidsplan Vlaanderen        x 
Energie 

Actieplan energie-efficiëntie 
2011-2016, met o.a. aandacht 
voor stroomlijning van de finan-
ciële ondersteuning en de uit-
voeringsinitiatieven bij moeilijk 
bereikbare doelgroepen. 

    x   

Invoering lokale energieloketten       x 
Verbreden van de energiecon-
venanten met grote, industriële 
ondernemingen 

    x   

Verzekering van de beschik-
baarheid van biomassa       x 

Uitbouw distributienet tot slim net     x   
Vlaams energiebedrijf     x   
Inzet van meer economische 
instrumenten in het energiebe-
leid 

    x   

Actieplan slim wonen       x 
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vervolg 
conceptnota 

voorzien 
conceptnota gewenst 

    basisdecreten belangrijke hervormingen en plannen overige 
Welzijn, volksgezondheid en gezin 

Basisdecreet Vlaamse sociale 
bescherming  x x     

Leefmilieu en natuur 
drinkwaterdecreet, invulling 
openbare dienstverplichting 
en waterverkoopreglement 

  x     

lange termijnvisie financiering 
milieubeleid       x 

onderwijs en vorming 
decreet hervorming secundair 
onderwijs x x     

 


