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Aan de heer LETERME Yves 
Minister-president van de Vlaamse regering 
Martelaarsplein  19 
 
1000  BRUSSEL 

 
 
 
 
 
Mijnheer de Minister-president, 
 
 
Op 4 februari 2005 heeft u de SERV om advies gevraagd over de mededeling van de Voorzitter van de 
Europese Commissie dd. 2 februari 2005 aan de Europese Raad betreffende een nieuwe start voor de 
Lissabon-strategie. 
 
Gezien de beperkte adviestermijn geeft de raad hierna zijn algemene beoordeling en inzichten met 
betrekking tot de te volgen strategie. Bij de verdere concrete uitwerking van maatregelen op Vlaams niveau 
in uitvoering van de bijgestuurde Lissabon-strategie dienen de Vlaamse sociale partners structureel 
betrokken te worden. 
 
Algemene beoordeling 
 
De ontwikkeling van een lange termijnvisie op sociaal-economisch vlak en de daarmee samengaande 
strategie dient op een evenwichtige wijze te stoelen op drie pijlers: de economische, de sociale en de 
ecologische.  
De SERV heeft steeds deze benadering consequent toegepast. Zo heeft de SERV bij de ontwikkeling van 
een langetermijnvisie voor Vlaanderen (12 juli 2000) gesteld dat ondermeer volgende elementen 
noodzakelijk zijn om een kwaliteitsvolle samenleving mogelijk te maken: (a) het realiseren van een volledige 
en duurzame werkgelegenheid en (b) kwaliteitsvolle arbeid; (c) het verzekeren van economische 
groeikracht; (d) het waarborgen van sociale cohesie en een zorgzame omgeving; (e) het veilig stellen van 
een gezond leefmilieu, blijvende bereikbaarheid en kwaliteitsvolle ruimte.  
De langetermijnvisie van de SERV lag aan de basis van het Pact van Vilvoorde waarin tussen de Vlaamse 
sociale partners en de Vlaamse regering 21 doelstellingen werden overeengekomen die op een 
evenwichtige wijze vermelde elementen omspannen.  
Bij de globale beoordeling van de mededeling van de Voorzitter van de Europese Commissie over de 
nieuwe start voor de Lissabon-strategie gaat de SERV uit van de hiervoor geschetste benadering. Dit 
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betekent dat geen afbreuk wordt gedaan aan de nood aan een langetermijnvisie met evenwicht tussen drie 
pijlers.  
 
 
 
 
 
 
 
Op basis van analyses van de Europese Commissie stelt de SERV vast dat het wegwerken van het 
implementatiedeficit, ondermeer te wijten aan het overladen van de agenda zonder prioritisering (focus), de 
grootste uitdaging vormt om de Lissabon-strategie tot een goed einde te brengen.  
 
De mededeling van de Voorzitter van de Europese Commissie ter bijsturing van de Lissabon-strategie stelt 
de doelstelling “groei en jobs” centraal. De SERV onderschrijft de prioritaire noodzaak om een actief beleid 
gericht op economische groei en banengroei te voeren en onderstreept tevens het evenwaardige belang 
van de onderlinge versterking van de economische, sociale en ecologische component.   
 
In haar formulering blijft de mededeling op meerdere vlakken in het vage. Vele vermelde beleidslijnen 
moeten dan ook nog een concrete uitwerking krijgen. Een beoordeling van de aangekondigde bijsturing van 
de Lissabon-strategie zal slechts ten gronde kunnen worden gemaakt naarmate doelstellingen en 
instrumenten scherper worden geformuleerd. Bij de concrete vormgeving van de bijsturing dient de 
betrokkenheid van lidstaten en regio’s - ten volle rekening houdende met de geldende interne 
bevoegdheidsverdeling - en de sociale partners (op de geëigende niveaus) te worden verankerd. 
 
Strategie 
 
De uitvoering van de bijgestuurde Lissabon-strategie ligt grotendeels in handen van de lidstaten en regio’s. 
De lidstaten worden opgedragen nationale actieplannen uit te werken om bij te dragen tot de uitgezette 
doelstellingen. Rekening houdende met de geldende bevoegdheidsverdeling is het voor de SERV 
vanzelfsprekend dat wat Vlaanderen betreft er, onder de verantwoordelijkheid en coördinatie van de 
Vlaamse Minister-president, een eigen Vlaams actieplan en vooruitgangsverslag wordt opgemaakt. De 
Vlaamse sociale partners dringen erop aan op structurele wijze betrokken te worden bij de voorbereiding 
van het Vlaams actieplan en te worden geïnformeerd over de uitvoering ervan. Voor beide aspecten is het 
VESOC het aangewezen forum.  
 
De SERV pleit ervoor dat dit gebeurt conform de huidige procedure voor de Europese 
werkgelegenheidsrichtsnoeren, waar de Vlaamse sociale partners binnen VESOC betrokken worden bij de 
opmaak van een eigen Vlaams Actieplan. Analoge aanpak moet ook tot meer transparantie leiden in de 
Vlaamse en Belgische invulling van het Lissabon-proces.  
Ondanks de initiële inspanningen om aan VESOC regelmatig verslag uit te brengen over de vorderingen in 
de Belgische Lissabon-werkgroepen, bleef het overleg hierover in het verleden hoofdzakelijk beperkt tot het 
beleidsdomein “werkgelegenheid” en moet worden vastgesteld dat de afgelopen drie jaar geen enkele 
terugkoppeling meer is gebeurd.  
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Door de integratie van beleidsdomeinen “economie” (globale richtsnoeren voor het economisch beleid van 
de lidstaten) en “werkgelegenheid (Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren) in één communautair 
Actieplan “Lissabon” én in de nationale en regionale actieplannen wordt de dimensie van het VESOC-debat 
verruimd.  De SERV is overigens van oordeel dat deze integratie de coherentie, efficiëntie en coördinatie 
van de maatregelen en instrumenten in de actieplannen ten goede komt.   
De vereenvoudiging van de rapportering tot één rapport per lidstaat en regio, aangevuld met aanbevelingen 
is een evolutie ten goede. Eens de doelstellingen binnen de diverse beleidsdomeinen geconcretiseerd 
dienen deze via een beperkt aantal, aangepaste, regionale indicatoren meetbaar te worden gemaakt 
waardoor vergelijking in de tijd en ruimte van de uitvoering van de bijsturing van de Lissabon-strategie 
mogelijk wordt. 
 
De SERV pleit er evenwel voor dat ook voldoende aandacht wordt besteed aan de consistentie en 
coherentie tussen de Lissabon-strategie en andere Europese processen. 
 
Gezien het belang van de Lissabon-doelstellingen, de scope van de Lissabon-beleidsagenda en de 
sleutelrol van de lidstaten en regio’s in het welslagen van de Lissabon-strategie, is de SERV van oordeel 
dat wat België betreft, de rol van “Mijnheer of Mevrouw Lissabon” dient opgenomen te worden door alle 
regeringsleiders van ons land. Hun positie inzake beleidscoördinatie  en implementatie vormt de beste 
garantie voor een succesvolle uitvoering van de Lissabon-agenda en strategie. 
  
Ik hoop, Mijnheer de Minister-president, u hiermee van dienst te zijn. 
 
 

Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans 
administrateur-generaal 
 


