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Krachtlijnen 

A. Structuren Vlaamse Sociale Bescherming 

De in het vooruitzicht gestelde overheveling van belangrijke bevoegdheden op het vlak 

van sociale bescherming versterkt de noodzaak aan transparante, performante en effi-

ciënte structuren van beheer en uitvoering om het beleid in Vlaanderen daadwerkelijk 

te operationaliseren. 

Het is voor de SERV cruciaal dat, onverkort de prerogatieven van de Vlaamse over-

heid, relevante actoren op het middenveld betrokken worden bij de structuren van be-

heer en de uitvoering van de Vlaamse Sociale Bescherming. Naast andere belangrijke 

stakeholders komt de rol van de Vlaamse sociale partners hierbij duidelijk in beeld. Het 

blijft uiteraard steeds tot de prerogatieven van de politieke overheden behoren om het 

beleid mee te bepalen en in beleidskeuzes te beslechten. 

Er zijn belangrijke inhoudelijke argumenten om de betrokkenheid van de sociale part-

ners te staven. In het algemeen leveren zij een belangrijke toegevoegde waarde voor 

het beleid door hun terreinkennis en de verantwoordelijkheid die zij opnemen in het 

beheer en de uitvoering. Daarnaast bieden zij mede door hun representativiteit een 

breed draagvlak voor het beleid en vormen zij een stabiliserende factor die bijdraagt tot 

de continuïteit van het beleid. Overigens zijn er domeinintrinsieke argumenten voor de 

betrokkenheid van de sociale partners op het vlak van arbeidsmarkt, gezinsbeleid en 

gezondheids- en ouderenzorg. 

Van de overgehevelde middelen op het vlak van “arbeidsmarkt”, “gezinnen” en “ge-

zondheidszorg” in het kader van de 6e staatshervorming wordt meer dan 80% gefinan-

cierd vanuit de sociale zekerheid. De feitelijkheid dat de overgehevelde middelen in 

belangrijke mate hun oorsprong vinden in de sociale zekerheid vormt een belangrijk 

bijkomend argument in het pleidooi van de SERV voor de structurele betrokkenheid 

van de sociale partners bij de Vlaamse structuren. 

De sociale partners willen het debat met de Vlaamse regering aangaan om een cohe-

rent en geïntegreerd beleid op het vlak van sociale bescherming en loopbaan maxi-

maal mogelijk te maken. Een kernelement hierbij is de bundeling van de financierings-

middelen.  

De SERV vraagt dat de middelen die van oorsprong uit de sociale zekerheid komen en 

die worden overgedragen aan Vlaanderen n.a.v. de overdrachten van sociale materies 

(gezinsbijslagen, gezondheidszorg en hulp aan personen, arbeidsmarkt) worden ge-

oormerkt als “middelen sociaal beleid” en ook voor sociaal beleid aangewend. Alle ge-

oormerkte “middelen sociaal beleid” worden ingebracht in het “Beheer Sociaal Beleid”. 

Als zodanig gaan de geoormerkte middelen niet gewoon op in de algemene Vlaamse 

begroting. 

De concentratie van de geoormerkte middelen in het “Beheer Sociaal Beleid” beknot 

geens-zins de marge van de Vlaamse overheid om beleidskeuzes te beslechten in de 

aanwending van de middelen voor sociaal beleid. Met andere woorden: De beleidsbe-

stemming is geoor-merkt maar wordt door de Vlaamse overheid bepaald, mede in sa-

menspraak met de sociale partners. De organisatie van het beheer zoals momenteel 

van toepassing in de VDAB kan als een ijkpunt gelden. 
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Het “Beheer Sociaal Beleid” wordt opgevat als een beheersvehikel in de vorm van een 

EVA dat het actief beheer van de geoormerkte middelen verzekert en deze alloceert 

over de uitvoeringsstructuren (cf. infra). De SERV vraagt de Vlaamse regering om in 

gezamenlijk overleg na te gaan welke EVA-structuur (naar publiek recht dan wel naar 

privaatrecht) meest geschikt is om de opdracht van het “Beheer Sociaal Beleid” vorm 

te geven.  

Het “Beheer Sociaal Beleid” wordt tripartiet samengesteld: (a) vertegenwoordigers van 

de Vlaamse overheid; (b) vertegenwoordigers van de representatieve werkgeversorga-

nisaties vertegenwoordigd in de SERV; (c) vertegenwoordigers van de representatieve 

werknemersorganisaties vertegenwoordigd in de SERV. De sociale partners en de 

Vlaamse regering onderzoeken of en hoe anderen kunnen worden betrokken. 

De SERV pleit ervoor om de uitvoering van de Vlaamse Sociale Bescherming na de 

overheveling van de bevoegdheden, toe te wijzen aan diverse Extern Verzelfstandigde 

Agentschappen (EVA’s). De SERV heeft reeds herhaaldelijk gesteld dat de meerwaar-

de die geboden wordt door de vertegenwoordiging van het maatschappelijk midden-

veld in de beheersorganen slechts kan gerealiseerd worden in een EVA-structuur, 

waarbij de sociale partners vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur. 

Bij de uittekening van de uitvoeringsstructuur pleit de SERV voor een maximale ver-

eenvoudiging en efficiëntie. Vanuit dit gegeven vraagt de SERV in beginsel dat per 

beleidsdomein (Gezin, Zorg, Werk) één EVA naar publiek recht wordt belast met de 

uitvoering van het beleid. Daarbinnen kan het aangewezen zijn de oriëntatie van de 

uitvoering onderscheidelijk te concretiseren enerzijds gericht op het aspect “uitkerin-

gen”, anderzijds op het aspect “voorzieningen/diensten”. 

De voorgestelde structuur impliceert een grondige hertekening/transformatie van be-

staande structuren binnen de respectieve beleidsdomeinen. In het voorliggende SERV-

akkoord wordt hier niet verder op ingegaan. In een verdere fase wenst de SERV zich 

samen met de Vlaamse regering te buigen over de bestuurlijke inpassing van het voor-

gestelde in relatie tot bestaande structuren. 

 

B. Hervorming bijzondere financieringswet 

Voor het financieringsluik ligt de belangrijkste uitdaging in een concrete vertaling naar 

de nieuwe financieringswet en de effectieve realisatie van de uitgangspunten van het 

Institutioneel Akkoord. De SERV is van oordeel dat de Vlaamse regering in dit proces 

geen afwachtende houding mag aannemen maar inspanningen moet leveren om op 

korte termijn verduidelijking te krijgen over een aantal essentiële bepalingen. Daarbij is 

het enerzijds van belang om op korte termijn tot duidelijke afspraken te komen met de 

federale overheid over de inspanning die Vlaanderen zal moeten leveren voor de sane-

ring van de overheidsfinanciën tegen 2015. Daarnaast moet er aan de federale over-

heid bijkomende informatie gevraagd worden. En tenslotte geeft de Raad een aantal 

aandachtspunten mee voor de Vlaamse regering. 

Afsprakenkader saneringsinspanning 2015  

Voor de SERV is het prioritair dat er op korte termijn een afsprakenkader komt over de 

bijkomende inspanningen die van de deelstaten gevraagd zal worden met het oog op 

de sanering van de Belgische overheidsfinanciën tegen 2015. In het kader van deze 
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afspraken kunnen de bepalingen van het Institutioneel Akkoord immers aanzienlijk 

aangepast worden bij de vertaling naar de nieuwe financieringswet. Vlaanderen heeft 

er alle belang bij om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben, zodat de nood-

zakelijke inspanning op een evenwichtige manier gespreid kan worden over de ko-

mende begrotingsjaren en niet grotendeels doorgeschoven wordt naar het begin van 

de volgende legislatuur. Ook over de responsabiliseringsbijdrage van Vlaanderen voor 

de ambtenarenpensioenen dient er zo snel mogelijk een duidelijke afspraak gemaakt te 

worden met de federale regering. Hiervoor mag de Vlaamse regering niet wachten tot 

2013. 

Opheldering vragen aan federale overheid 

Over een aantal belangrijke elementen is het Institutioneel Akkoord onvoldoende dui-

delijk of is er niets voorzien. Deels zal de federale overheid hierover bijkomende infor-

matie kunnen geven aan de hand van de federale fiches. De SERV ondersteunt dan 

ook de vraag van de Vlaamse regering om hierover op korte termijn te kunnen be-

schikken. In deze fiches zullen echter niet alle onduidelijkheden weggewerkt worden.  

Het opzet van het nieuwe financieringsmechanisme is dat er in het aanvangsjaar een 

overgangsmechanisme uitgewerkt wordt dat ervoor zorgt dat in dat jaar geen en-

kele deelstaat wint of verliest. Daarvoor is het echter nodig om een raming te 

maken van de uitgaven die verband houden met de overgehevelde bevoegdhe-

den in het aanvangsjaar. Aangezien deze uitgaven niet gekend zijn op voorhand, 

zal men moeten werken met ramingen of achteraf correcties toepassen. De ge-

bruikte methode is niet neutraal voor het resultaat maar het Institutioneel Akkoord 

verduidelijkt niet hoe dit zal gebeuren. 

Met betrekking tot de fiscale uitgaven stelt zich de vraag welke mogelijkheden de fede-

rale overheid dan wel de gewesten zullen hebben in het jaar voorafgaand aan het 

aanvangsjaar om aanpassingen door te voeren. De budgettaire implicaties hier-

van laten zich immers ten vroegste voelen in het jaar na de aanpassing.  

Het simulatiemodel waarop de onderhandelaars zich gebaseerd hebben, gaat uit een 

sterke toename van de opcentiemen. Deze zouden 1,6 maal sneller evolueren 

dan de reële BBP. Als compensatie voor deze snellere groei werd de groei van 

andere dotaties beperkt om ervoor te zorgen dat de nieuwe financieringswet zo 

neutraal mogelijk zou zijn, ook op termijn. Dit is immers een belangrijk uitgangs-

punt van het Institutioneel Akkoord. Gezien het belang ervan voor het globale 

evenwicht is over dit aspect onvoldoende informatie vrijgegeven. Op basis van 

een eigen modellering van deze ontvangsten, waarbij de SERV vertrekt van de-

zelfde hypotheses als de onderhandelaars, komt een minder snelle evolutie van 

de opcentiemen naar voor. Gezien het belang van deze aanname voor de toege-

laten evolutie van de andere dotaties, is het belangrijk dat de Vlaamse regering 

hierover meer duidelijkheid vraagt aan de federale overheid.  

Aandachtspunten voor de Vlaamse regering 

In het simulatiemodel van de onderhandelaars vertrekt men van ongewijzigde regelge-

ving. Voor de evolutie van de Vlaamse opcentiemen houdt dit in dat de gemid-

delde aanslagvoet zal toenemen en dat er geen maatregelen genomen worden 

om de belastingdruk aan te passen. Deze veronderstelling is een correct uit-

gangspunt voor de uitwerking van het nieuwe financieringsmechanisme, maar is 

niet de meest realistische uitgangshypothese indien men de effectieve budgettai-

re gevolgen van de nieuwe financieringswet in kaart wil brengen. In realiteit zul-

len de opbrengsten uit opcentiemen minder snel evolueren en waarschijnlijk ook 
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leiden tot een minder snelle groei van de Vlaamse ontvangsten dan momenteel 

het geval is. Concreet kan de Vlaamse regering hierop inspelen door de opcen-

tiemen te verhogen, meer gewestbelastingen te heffen of de uitgaven te vermin-

deren. De dotaties, die nog altijd het gros zullen vormen van de Vlaamse ont-

vangsten, kunnen niet aangepast worden.  

Impliciet zijn de onderhandelaars van het Institutioneel Akkoord uitgegaan van de ver-

onderstelling dat de dynamiek hiervan overeenkomt met de inflatie, reële groei 

van het BBP en in bepaalde gevallen de demografische factor. Het is echter niet 

vanzelfsprekend dat de effectieve groei van de nieuwe bevoegdheden bij onge-

wijzigd beleid hier ook effectief mee zal overeenstemmen. Zo is het aannemelijk 

dat de fiscale uitgaven sneller zullen stijgen dan economische groei en inflatie 

wegens de dynamiek van de woonbonus. Ook voor de vergrijzingsuitgaven kan 

men zich de vraag stellen of deze dynamiek niet sterker zal zijn. 

 

C. Sociaal- economische hoofdthema’s 

Werk en Sociale Economie 

De overdracht van de arbeidsmarktbevoegdheden 

De SERV wenst op korte termijn over meer details inzake de bevoegdheidsoverdracht 

te kunnen beschikken. Het is niet wenselijk dat nu op federaal niveau nog inhoudelijke 

wijzigingen aan de verschillende deeldomeinen van het arbeidsmarktbeleid worden 

aangebracht, zonder de gewesten en de Vlaamse sociale partners daarin te betrekken. 

De overgedragen en bestaande Vlaamse bevoegdheden inzake arbeidsmarktbeleid 

dienen een coherent geheel te vormen. Bij de bevoegdheidsoverdracht moet conti-

nuïteit en rechtszekerheid worden gegarandeerd voor de genomen engagementen. De 

concurrentiepositie van ondernemingen is een blijvend en belangrijk aandachtspunt.  

Bij de afstemming van de nieuwe bevoegdheden op de Europese regelgeving vormt de 

vrijwaring van de gewenste regionale beleidsruimte het uitgangspunt. Interprofessione-

le en sectorale paritaire aansturing moet worden voorzien, geheroriënteerd, vernieuwd 

of versterkt. 

Activering 

In zijn advisering knoopt de SERV aan bij de afspraken uit het VESOC-akkoord Loop-

baanbeleid waarbij activering wordt beschouwd als een belangrijk instrument in de 

transitie van werkloosheid naar werk en, in het kader van een activerend herstructure-

ringsbeleid, in de transitie van werk naar werk. Voor de SERV is het belangrijk dat er 

voldoende vrijheidsgraden zijn voor een regionaal beleid dat gestoeld blijft op het slui-

tend maatpak met rechten en plichten in een knelpunteneconomie.  

De SERV wil dat voor het actief zoekgedrag meer duidelijkheid komt inzake de voor-

genomen wijzigingen van het normatieve federale kader (o.a. kortere controletermij-

nen). Een nieuw samenwerkingsakkoord van de regio’s met de RVA is hierbij noodza-

kelijk. De Vlaamse sociale partners willen een stem in de totstandkoming van dit 

samenwerkingsakkoord. De SERV wil dat het federale normatieve kader het Vlaams 

beleid versterkt.  
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Verder onderstreept de SERV dat de bevoegdheidsoverdracht de mogelijkheid biedt 

om te komen tot één coherent proces, bestaande uit volgende stappen: dienstverlening 

(begeleiding, ondersteuning), opvolging, controle op het zoekgedrag en sanctie, dit met 

snellere tewerkstelling van de werkzoekenden als doel. Dit coherent proces laat effici-

entiewinsten toe maar vereist tegelijk meer duidelijkheid voor de werkzoekenden. Be-

geleiding, ondersteuning en opvolging enerzijds is duidelijk gescheiden van controle en 

sanctie anderzijds en dit zonder verlies van efficiëntie en effectiviteit.   

Via het Institutioneel Akkoord krijgt Vlaanderen nieuwe bevoegdheden op het vlak van 

outplacement. Deze worden volgens de SERV best maximaal benut in overleg met de 

sectorale sociale partners. Eventuele bijsturingen in het outplacementbeleid moeten 

bijdragen tot het wegwerken van drempels en tot een vlotte en snelle hertewerkstelling 

op de arbeidsmarkt.  

De SERV wenst dat de bevoegdheden en middelen inzake de werkhervattingstoe-

slagen, het ervaringsfonds en de premie 50+ bij overstap van zwaar naar licht 

werk (de compensatiepremie) de basis vormen voor een toekomstig structureel en 

geïntegreerd Vlaams beleid inzake werkzaamheid en werkbaarheid. Een grotere rol 

voor de sociale partners in beleid, beheer en opvolging van het ervaringsfonds is wen-

selijk. 

Stimuleren van het werkgelegenheidsbeleid 

De doelgroepkortingen worden ingezet met het oog op aanwerving en retentie: meer 

mensen aan de slag helpen én aan de slag houden. De SERV benadrukt dat bij de 

regionalisering van de doelgroepkortingen de principes van eenvoud, transparantie en 

rechtszekerheid voorop staan. Daarom gaat de voorkeur uit naar de techniek van RSZ-

kortingen.  

De SERV onderstreept dat de arbeidsmarktbegeleiding van OCMW-steuntrekkers 

moet geïntegreerd worden in het nog te ontwikkelen Vlaamse W²-kader. De VDAB 

treedt als regisseur op voor het luik arbeidsmarkt en de OCMW’s moeten hun verant-

woordelijkheid inzake een welzijnsluik opnemen.  

De SERV wil het PWA-stelsel laten uitdoven op voorwaarde dat de beoogde doel-

groep opgevangen wordt binnen het bestaande en te ontwikkelen Vlaamse kader. Tot 

dan is het aangewezen het huidige federale stelsel in Vlaanderen verder te zetten. De 

SERV vindt het belangrijk dat de arbeidsmarktmogelijkheden van de doelgroep voor 

zover als mogelijk worden versterkt en dat de doorstroom naar de reguliere arbeids-

markt maximaal wordt nagestreefd.  

Het Gesco-stelsel moet in kaart worden gebracht. Deze analyse is de basis voor de 

verdere uitwerking van een aantal  beleidsopties die ten gronde met de SERV worden 

besproken. De SERV vindt het belangrijk dat een deel van de geoormerkte middelen 

sociaal beleid blijvend worden ingezet voor jobcreatie (in de publieke sector, de social 

profit, de sociale economie en desgevallend ook in de private sectoren). 

In het kader van de startbaanovereenkomsten globale projecten en overige fede-

rale programma’s sociale economie vindt de SERV het belangrijk dat een deel van 

de geoormerkte middelen sociaal beleid blijvend worden ingezet voor laaggeschoolde 

jongeren en binnen en voor sociale economie. 

Voor dienstencheques verwijzen de sociale partners naar het SERV-advies van 4 juli 

2012. 
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Vormings- en opleidingsbeleid 

Met betrekking tot het vormings- en opleidingsbeleid bevestigt de SERV nu reeds het 

belang van de algemene principes van levenslang leren, van werkzekerheid doorheen 

de loopbaan, van gezamenlijke verantwoordelijkheid en van administratieve eenvoud.   

Wat de opleidingsinstrumenten betreft, wenst de SERV dat industrieel leerlingenwe-

zen en leertijd als Gewestmateries worden overgebracht en onder het beleidsdomein 

Werk worden ondergebracht.  

Start- en stagebonussen kunnen voor de SERV enkel worden gebruikt in het kader 

van alternerend leren van (deeltijds) leerplichtigen. In een volwaardig verhaal van al-

ternerend leren kunnen de bonussen fungeren als incentive voor de werkgever in het 

begin van het opleidingstraject omdat er productiviteitsverlies is, en voor de lerende 

omdat naarmate het traject vordert, de productiviteit stijgt. Start- en stagebonussen zijn 

in die zin complementair aan elkaar.  

Verder wenst de SERV op termijn alle vormingsinstrumenten te stroomlijnen en op el-

kaar af te stemmen zodat er een beheersbaar geheel aan maatregelen bestaat. Dit zal 

gebeuren in het kader van een ruimer SERV-advies inzake vorming, waarin, o.a.  be-

taald educatief verlof aan bod zal komen. 

 

Economie 

Wat het economisch luik betreft, dringt de SERV er sterk op aan dat de Vlaamse over-

heid het overgangs- en integratieproces van een aantal belangrijke instrumenten in het 

Vlaamse instrumentarium pro-actief, d.w.z. vóór de effectieve overdracht, voorbereidt. 

In afwachting van de vorderingen die in het integratieproces worden gemaakt, moeten 

er opvangstructuren worden voorzien die zorgen voor de tijdelijke continuering van het 

federale systeem : 

De socio-economische vergunning. Het in Vlaanderen reeds ingezette integratiepro-

ces met de omgevingsvergunning kan verruimd worden naar de socio-

economische vergunning. Dergelijk integratieproces is geen sinecure en vergt nu 

reeds voorbereidende stappen. In afwachting van de afronding van het proces 

moet de nodige aandacht besteed worden aan de samenstelling van de Vlaamse 

variant van het Nationaal Sociaal Economische Comité voor de Distributie als ad-

viesorgaan en het Interministerieel Comité voor de Distributie als beroepsinstantie. 

De SERV pleit ervoor dat conform de huidige regeling de sociale partners verte-

genwoordigd worden in de gewestelijke adviesinstantie en de betrokken ministers 

zitting hebben in de gewestelijke beroepsinstantie. 

Het Participatiefonds. De overdracht biedt een uitgelezen opportuniteit voor een inte-

grale aanpak van de overheidsondersteuning, waarbij focus (doelgroep, priori-

teit) en concentratie van de beschikbare doelstellingen strategische uitgangspun-

ten vormen. Focus en concentratie bevorderen de transparantie en de 

toegankelijkheid van het overheidsinstrumentarium voor de ondernemingen. De 

Vlaamse overheid moet nu reeds werk maken van dit stroomlijningsproces. In af-

wachting van de finalisering van de integratieoefening moet onder de koepel van 

PMV een geëigende, pragmatische opvangstructuur voorzien worden voor de con-

tinuering van de producten van het Participatiefonds in Vlaanderen. De Vlaamse 

overheid zal bij gelijke productie zeker in de beginperiode bijkomende middelen 



SERV-akkoord zesde staatshervorming 

 

moeten voorzien om de continuïteit te garanderen. Een efficiënt HRM-beleid moet 

de overgang van de knowhow en expertise, zowel wat de kredietactiviteiten betreft 

als overige relevante activiteiten (bv. KEFIK) in goede banen leiden. Naast de 

Vlaamse opvangstructuur blijft er parallel een lichte structuur bestaan om de lo-

pende kredieten en leningen te beheren. De aansturing hiervan moet alleszins 

door de gewesten gebeuren. 

De toegang tot de beroepen wordt een gewestbevoegdheid met uitzondering van die 

beroepen die op een federale lijst blijven staan. Hierover bestaat momenteel nog 

de grootste onduidelijkheid zodat een concrete stellingname ter zake bemoeilijkt 

wordt. Niettemin formuleert de SERV een aantal voorstellen ter kadering van de 

over te hevelen beroepen: 

 Betrokkenheid van de sociale partners en de sectoren bij het vastleggen van 

de kwalificaties (bedrijfsbeheer en vakbekwaamheid) voor de uitoefening van 

het beroep; 

 Een ondersteunende rol van het Agentschap voor Kwaliteitszorg in onderwijs 

(AKOV), onder meer door informatie ter beschikking te stellen. Om de betrok-

kenheid van de sociale partners te garanderen moet AKOV omgevormd wor-

den tot een EVA naar publiek recht met een raad van bestuur; 

 De ondernemingsloketten blijven instaan voor de controle van de toegangs-

voorwaarden tot het beroep; 

 Nood aan een optimale afstemming tussen de gemeenschapsbevoegdheid en 

de gewestbevoegdheid, afhankelijk van de instantie die zal bevoegd zijn voor 

het verlenen van de toegang tot het beroep; 

 Het Europese regelgevend kader is richtinggevend voor de Vlaamse regeling 

van de beroepen; 

 Een samenwerkingsakkoord tussen de gewesten met wederzijdse erkenning 

van de toegangs- en vestigingsvoorwaarden moet de interregionale mobiliteit 

van gekwalificeerde beroepsbeoefenaars faciliteren. 

Gelet op het regionaal monopoliekarakter van de drinkwaterdistributie is de SERV 

voorstander van het behoud van de controle van de drinkwaterprijzen. De over-

heveling van deze bevoegdheid is echter tegelijk het uitgelezen moment om de 

wijze waarop de controle van de drinkwaterprijzen best gebeurt te evalueren, zo-

wel op het vlak van de bevoegde instantie als van de methode van prijscontrole en 

de mogelijkheden tot samenwerking met andere instanties. Ook hier vraagt de 

SERV om nauw betrokken te worden bij deze evaluatie. 

Voor andere sectoren pleit de SERV voor een methodiek van internationale 

benchmarking van het overheidsbeleid, in het bijzonder het prijzenbeleid, om het 

economisch nut en de effectiviteit te evalueren en om eventuele alternatieve (soci-

ale) correctiemechanismen te indiceren. 

 

Vlaamse sociale bescherming 

Het stelsel van de gezinsbijslagen, als huidig inherent onderdeel van de sociale ze-

kerheidsregeling, vormt een belangrijke inkomenssteun voor huishoudens met kin-

deren.  

Voorafgaandelijk aan de bevoegdheidsoverdracht dienen de verschillen tussen de stel-

sels van de werknemers en de zelfstandigen worden weggewerkt en dient het recht op 
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gezinsbijslag ingeschreven in de Grondwet. De SERV wijst in dit verband op de abso-

lute noodzaak van een Kadaster van gezinsbijslag dat alle regelingen volledig afdekt. 

De SERV vraagt dat het recht op gezinsbijslag op algemene wijze wordt ingeschreven, 

in artikel 23, lid 2, 2° van de grondwet gezien de band met de sociale zekerheid. 

De SERV vraagt om na de bevoegdheidsoverdracht te voorzien in twee fasen, met 

name (a) een overgangsfase gevolgd door (b) de invoering van een Vlaams stelsel van 

gezinsbijslagen. 

In de overgangsfase staat de continuïteit van de prestaties centraal. De SERV vraagt 

dat de uniforme regeling die door het federale niveau wordt vastgelegd in de over-

gangsfase ongewijzigd door de Vlaamse overheid wordt overgenomen. De expertise 

die aanwezig is bij de bestaande structuren (betrokken instellingen sociale zekerheid, 

kinderbijslagfondsen) op het vlak van beheer en controle van de stelsels, alsook op het 

niveau van het dossierbeheer dient door de Vlaamse overheid maximaal aangewend.  

In de overgangsperiode dient de Vlaamse overheid een Vlaams stelsel van gezinsbij-

slagen uit te tekenen. De SERV vraagt dat de Vlaamse overheid nu reeds, in de perio-

de voorafgaand aan de bevoegdheidsoverdracht, dit proces zou opstarten in overleg 

met de Vlaamse sociale partners. 

Voor de SERV zijn onderstaande uitgangspunten essentieel bij de vormgeving van een 

Vlaams stelsel van gezinsbijslagen. De SERV neemt zich voor in de komende periode 

onderstaande uitgangspunten verder te concretiseren in operationele krachtlijnen met 

het oog op de implementatie in het Vlaams stelsel. 

Er komt één stelsel van gezinsbijslag; 

Het recht op gezinsbijslag wordt geopend op basis van de domiciliëring van het kind in 

het Vlaamse Gewest;  

De gezinsbijslag wordt opgesplitst in een basisbijslag en een aanvullende bijslag - zo-

als momenteel vastgelegd in de bestaande regeling - in functie van de sociale si-

tuatie van het gezin waarbinnen het kind opgroeit. De bestaande regeling waarbij 

een aanvullende toeslag selectief wordt uitgekeerd vormt het uitgangspunt dat 

binnen het Vlaams stelsel kan worden herbekeken met het oog op een maximale 

sociale doelmatigheid; 

Gelet op de ervaring, de kennis en de financiële en kwaliteitsvereisten waaraan  de 

structuren betrokken bij de uitbetaling van de gezinsbijslagen (betrokken instellin-

gen sociale zekerheid, kinderbijslagfondsen) voldoen, wordt hun know how maxi-

maal aangewend om de efficiëntie en continuïteit van de uitbetaling binnen een 

Vlaams stelsel te verzekeren.  

De SERV vraagt dat de onduidelijkheden in het Institutioneel Akkoord met betrekking 

tot  het Fonds voor Collectieve Uitrusting en Diensten (FCUD) zo snel als mogelijk 

worden uitgeklaard. Zo laat het akkoord de evolutie van dotatie aan de gemeenschap-

pen in de jaren na de overheveling in het ongewisse evenals de bestemming van het 

reservefonds. De SERV dringt erop aan dat, gezien de oorsprong en de finaliteit van 

de middelen van het reservefonds, deze integraal naar de gemeenschappen worden 

overgeheveld. 

Voor de SERV is het essentieel dat de aan Vlaanderen overgedragen middelen van 

het FCUD op blijvende wijze worden ingezet voor flexibele opvang, urgente opvang en 

opvang van zieke kinderen alsook voor regionale coördinatie. Daarnaast kan buiten-

schoolse kinderopvang medegefinancierd worden uit de overgedragen middelen.  
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Wat betreft het luik “Gezondheidszorg en hulp aan personen” stelt de SERV de 

aangepaste uitbouw van de organisatie en het beheer van de Vlaamse opvangarchi-

tectuur centraal (cf. supra). Daarnaast vraagt de SERV meer duidelijkheid over de ma-

te waarin de ontvangstendynamiek zich verhoudt tot de projecties van de Studiecom-

missie Vergrijzing met betrekking tot de langdurige gezondheidszorg. Gezien de 

onzekerheid met betrekking tot de dynamiek van deze uitgaven vraagt de SERV ook 

aan de Vlaamse overheid om tijdig een onderbouwde schatting te maken van deze 

uitgavendynamiek en de weerslag hiervan op de Vlaamse overheidsfinanciën. 

De SERV stelt voor de overgehevelde middelen Tegemoetkoming voor Hulp aan 

Bejaarden (THAB) aan te wenden in een afzonderlijke tweede trap van de Vlaamse 

zorgverzekering.  

De bestaande zorgverzekering blijft in haar principes en uitwerking (algemeen toepas-

singsgebied, forfaitaire uitkering) ongewijzigd behouden als een basiszorgverzekering 

(1e trap). De tweede trap van de Vlaamse zorgverzekering wordt opgevat als een se-

lectief stelsel dat bovenop de basiszorgverzekering kan worden opgenomen. Naast de 

afhankelijkheidsvereiste wordt de toegang tot de tweede trap zorgverzekering ook af-

hankelijk van bijkomende voorwaarden gerelateerd aan het inkomen.  

Energie 

De regulering van de distributienettarieven voor elektriciteit en gas is een zeer be-

langrijke bevoegdheidsoverdracht die nu al volop moet worden voorbereid. Immers, 

indien de VREG zoals gepland vanaf 1 januari 2014 bevoegd wordt voor de regulering 

van de nieuwe nettarieven die ingaan op 1 januari 2015, betekent dit dat de VREG zo 

snel mogelijk in 2013 moet kunnen starten met de voorbereiding van de tariefmethodo-

logie. Er moet dan ook snel duidelijkheid worden gegeven over de concrete modalitei-

ten van de overdracht en een wettelijke basis worden gecreëerd die de VREG toelaat 

om de nodige initiatieven te nemen. De SERV vraagt daarbij bijzondere aandacht voor: 

Het verzekeren van de transparantie van en de maatschappelijke betrokkenheid bij de 

regulering van de distributienettarieven binnen de marges die door de Europese 

regels worden toegelaten. De clustering van de sociale partners binnen de SERV 

als strategische adviesraad voor de sociaal-economische aspecten van het ener-

giebeleid, eventueel uitgebreid met de netbeheerders en andere marktactoren 

en/of belanghebbenden, is hiervoor het uitgelezen maatschappelijk overlegplat-

form. 

De tijdige beschikbaarheid van de noodzakelijke specifieke kennis, deskundigheid en 

middelen bij de VREG om de tariefbevoegdheid te kunnen uitoefenen. De VREG 

heeft zelf al herhaaldelijk aangegeven dat die voorwaarden vandaag niet zijn ver-

vuld. De SERV vraagt dan ook dat de Vlaamse regering op korte termijn duidelijk 

maakt hoe zij de deskundige en kwaliteitsvolle regulering van de distributienetta-

rieven door de VREG zal verzekeren zonder dat de uitvoering van zijn andere re-

gulatoire taken in het gedrang komt. 

Het kiezen van een geschikte state-of-the-art tariefmethodologie. De VREG zal naar 

aanleiding van zijn nieuwe bevoegdheden een tariefmethodologie moeten aanne-

men. De SERV vraagt dat die rekening houdt met de ervaring en kennis die intus-

sen werden opgebouwd bij de CREG en dat daarover een publieke consultatie 

wordt georganiseerd. 
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Het realiseren van een eenduidig en robuust regelgevend kader en van sluitende pro-

cedures voor de goedkeuring van distributienettarieven. Specifieke aandachtspun-

ten zijn tevens de afstemming met de andere gewesten en de wenselijkheid van 

(een cultuur van) transparant en open overleg tussen de regulator en de netbe-

heerders zodat meningsverschillen en potentiële conflicten tijdig worden gedetec-

teerd en een bevredigende oplossing kunnen krijgen zonder beroep te moeten 

doen op juridische procedures. 

Verder is de SERV alvast in een eerste fase voorstander van het behoud van het 

Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) op Vlaams niveau, mits 

aanpassing van enkele modaliteiten die de effectiviteit en efficiëntie moeten verhogen. 

Intussen moet het instrument grondiger geëvalueerd worden in het perspectief van het 

bredere Vlaamse REG-beleid en energie-armoedebeleid. 


