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Advies groenboek bestuur 

Mijnheer de minister-president 

 

Op 16 november 2016 vroeg u de SERV om advies over het groenboek bestuur. Hierbij vindt 

u het advies.  

De belangrijkste vragen van de sociale partners aan de Vlaamse regering zijn om: 

1. de tussenstap van een witboek niet over te slaan. Er is nood aan duidelijkheid over wat 

de Vlaamse regering beslist, zowel over de inhoud van het tegen einde 2017 op te 

maken ontwerp van Vlaams bestuursdecreet als over de maatregelen die geen wettelijke 

regeling behoeven; 

2. de voorbereiding van dat witboek en van het bestuursdecreet participatief, transparant en 

onderbouwd aan te pakken. De sociale partners willen graag op VESOC het 

inspraakverslag en de conclusies over het groenboek bespreken voor het witboek wordt 

gefinaliseerd; 

3. de inspanningen die werden geleverd voor de opmaak van een groenboek ‘advies en 

overleg’ te valoriseren; 

4. de voorstellen inzake adviesraden te herbekijken. De sociale partners vinden niet dat er 

een keuze moet worden gemaakt, zoals het groenboek stelt, uit de twee voorgestelde 

opties. Er moet vooral gewerkt worden aan het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie 

van de advies- en consultatieprocessen en aan een verbeterde toepassing van het SAR-

decreet. 

Wij hopen, mijnheer de minister-president, dat u onze bekommernissen ter harte neemt. en 

geven graag meer toelichting indien u dat wenst. 
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Hoogachtend 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal  voorzitter 
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Krachtlijnen 

De SERV verwelkomt dat de Vlaamse overheid aan de hand van een groenboek bestuur het 

debat wil organiseren over haar functioneren. Dat is belangrijk in het licht van de grote 

uitdagingen van vandaag en morgen.  

De SERV bevestigt het belang van de diverse thema’s die in het groenboek bestuur worden 

behandeld. Het groenboek bevat talrijke goede voorstellen die de SERV kan ondersteunen. 

De SERV waardeert ook dat meerdere voorstellen zijn geïnspireerd op SERV-adviezen en 

rapporten. 

Toch formuleert de SERV ook diverse bemerkingen en aanvullingen. Die betreffen zowel de 

gevolgde werkwijze en het geplande verdere traject als de inhoud van het groenboek. 

Werkwijze en verdere traject 

De belangrijkste bemerkingen bij de gevolgde werkwijze en het geplande verdere traject zijn: 

 Het groenboek bestuur is geen ‘echt’ groenboek want het bevat geen probleemanalyse en 

geen beleidsopties. Dat beperkt de kansen op een kwaliteitsvol debat. Zonder gedegen 

probleemanalyse dreigen bovendien sommige goede voorstellen opnieuw niet gerealiseerd 

te zullen worden omdat ze tegen dezelfde obstakels aanlopen als voorheen. 

 Het statuut van het groenboek is onduidelijk. Het is volgens de SERV vreemd dat de 

Vlaamse overheid (het voorzitterscollege) een advies (‘finaal standpunt’) uitbrengt over haar 

eigen voorstellen, en dat op een moment dat men de reacties van het parlement en de 

adviesraden nog niet kent. 

 De sociale partners en het SERV-secretariaat werkten de afgelopen maanden, samen met 

vele andere actoren, intensief mee aan de voorbereiding van een ‘groenboek advies en 

overleg’. Dat werd uiteindelijk geïntegreerd in het groenboek bestuur, maar slechts beperkt 

en gedeeltelijk. De SERV vraagt om de resultaten van het debat dat de afgelopen maanden 

werd gevoerd beter te valoriseren. 

 De SERV vraagt aan de Vlaamse regering om in de eerste helft van 2017 een (traject uit te 

zetten om een) witboek bestuur te maken. Zo’n witboek moet duidelijkheid brengen over 

wat de Vlaamse regering beslist, zowel over de inhoud van het tegen einde 2017 op te 

maken ontwerp van Vlaams bestuursdecreet als over de maatregelen die geen wettelijke 

regeling behoeven. De sociale partners willen daar graag verder bij betrokken worden. 

Inhoudelijke bemerkingen 

De belangrijkste bemerkingen bij de inhoud van het groenboek zijn: 

 Enkele belangrijke aspecten of discussies voor het functioneren van de Vlaamse overheid 

zijn nog onderbelicht in het groenboek. Dat geldt voor thema’s zoals de digitalisering, de 

bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid, de rol en het functioneren van de 

kabinetten en de Vlaamse Regering, de link met de overheidsmiddelen, het personeel als 

hefboom voor een slagkrachtige overheid en het belang van culturele factoren. 

 De SERV verwelkomt de aandacht die het groenboek geeft aan onderbouwd, innovatief 

beleid en een kennisgedreven overheid. Maar de voorstellen moeten beter worden 

uitgewerkt. Belanghebbenden bijvoorbeeld beschikken ook over veel kennis en zijn een 
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belangrijke bron van informatie voor onderbouwing van beleid, naast wetenschappelijke 

informatie. Onderbouwing van beleid is daarnaast meer dan beleidsinstrumenten beter 

kiezen. Het moet ook gaan over het beter onderbouwen van beslissingen over de rol van de 

overheid en van beleidsdoelstellingen door bv. visievorming en strategieontwikkeling. Een 

periodieke evaluatieagenda is belangrijk maar slechts een van de onderdelen van een 

volwaardig ex post evaluatiebeleid. Regelgeving moet innovatievriendelijker en 

toekomstbestendiger maar dit vergt een goed beleids- en juridisch kader. 

 De meeste voorstellen die gaan over interactief, inclusief beleid en gedragen overheid 

zijn ondermaats. Een echt consultatiebeleid omvat meer dan de losstaande voorstellen van 

het groenboek. Kwaliteitsvolle betrokkenheid moet voorop staan, niet het maximaal inzetten 

op internetconsultaties. Wat de strategische adviesraden betreft vindt de SERV niet dat er 

een keuze moet worden gemaakt uit de twee voorgestelde opties: de essentie is om hun 

betrokkenheid te kunnen afspreken en organiseren, en dit op de momenten en voor de 

dossiers die er echt toe doen. Er moet vooral worden gewerkt aan het verhogen van de 

effectiviteit en efficiëntie van de advies- en consultatieprocessen en aan een verbeterde 

toepassing van het SAR-decreet. De voorstellen op het vlak van inclusief beleid zijn volgens 

de raad niet ambitieus genoeg. 

 Op het vlak van gecoördineerd beleid, kwaliteitsvolle dienstverlening en geïntegreerde 

en wendbare overheid is nog een hele weg af te leggen. Prioriteiten zijn hier de 

daadwerkelijke realisatie van het principe van de eenmalige gegevensopvraging en de 

automatische rechtentoekenning, een betere communicatie en interactie met alle 

belanghebbenden, meer coherentie en samenwerking binnen en tussen de verschillende 

bestuurslagen, en een stroomlijning en vereenvoudiging van de regelgeving en inspecties. 

De SERV formuleerde daartoe reeds diverse concrete voorstellen die in dit advies worden 

hernomen. 
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Advies 

1 Inleiding 

De SERV werd op 16 november 2016 om advies gevraagd over groenboek bestuur. Dat 

groenboek bevat 30 voorstellen rond 10 uitgangspunten en 6 principes waarop de Vlaamse 

overheid reactie wil. Het doel van het groenboek is een ambtelijke, maatschappelijke en 

politieke discussie organiseren over wat nodig is om de performantie van de Vlaamse overheid 

te verbeteren.  

Het groenboek is een werkstuk van de Vlaamse administratie. Het werd op 28 oktober 2016 op 

de Vlaamse Regering geagendeerd als mededeling, ter bespreking ingediend in het Vlaams 

Parlement en bezorgd aan de strategische adviesraden. Gelijktijdig is een open consultatie op 

http://overheid.vlaanderen.be/denk-mee gestart. Ook binnen de Vlaamse overheid werden 

reacties verzameld1. Het voorzitterscollege plande een eigen reactie/advies op het groenboek. 

Alle reacties en eventuele bijkomende voorstellen zullen worden gepubliceerd in een 

inspraakverslag begin 2017. De resultaten van het consultatieproces zullen worden gebruikt als 

input voor de opmaak van een Vlaams bestuursdecreet in de loop van 2017/2018 en de opstart 

van vernieuwingsprojecten binnen de Vlaamse overheid. 

Het pact 2020 bevat de ambitie om ook op het vlak van de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit 

van de overheid tegen 2020 tot de top te behoren. De SERV heeft in het verleden diverse 

adviezen geformuleerd over het bestuurlijk functioneren van de Vlaamse overheid2. Deze zijn 

voor het SERV het kader voor het voorliggende advies. In het bijzonder verwijst de SERV naar 

zijn vraag om het concept van een open, op de samenleving gerichte overheid te gebruiken als 

leidraad en toetssteen voor bestuurlijke hervormingen3.  

Een ‘open overheid’ is:  

1. gericht op tastbare outcomes en impacts voor de samenleving. Een open overheid staat ten 

dienste van de samenleving en werkt oplossingsgericht in functie van de noden van 

burgers, bedrijven en organisaties; 

2. betrokken op de ‘klanten’ en belanghebbenden in het maatschappelijk middenveld. Een 

open overheid speelt in op maatschappelijke behoeften door beter te luisteren naar en 

samen te werken met maatschappelijke actoren om het beleid en de dienstverlening te 

verbeteren; en brengt het beleid dichter bij de burger en versterkt individuen en 

gemeenschappen om een rol te spelen in de samenleving; 

3. effectief in de aanpak van maatschappelijke problemen. Een open overheid zorgt voor een 

beleid dat ‘werkt’ en dus de gewenste beleidsresultaten oplevert zonder onnodige kosten of 

ongewenste effecten (en zorgt voor bijsturing of stopzetting van beleid dat niet werkt), via 

een uitgebouwde beleidscapaciteit en open beleidsprocessen om de ‘juiste’ keuzes te 

                                                
1
  Zie oa het seminarie voor het middenkader van 16 november, discussiemomenten leidend ambtenaren van 23 

en 30 november 2016. 

2
  Zie referentielijst achteraan voor de belangrijkste adviezen 

3
  SERV (2014). Advies slagkrachtige overheid: aandachtspunten voor de nieuwe legislatuur, Brussel, 22 januari 

2014. 

http://overheid.vlaanderen.be/denk-mee
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maken op basis van onderbouwde analyses en systematische beleidsevaluaties, gelinkt aan 

budgettaire keuzes en beheersmatige processen. 

4. efficiënt en gericht in de inzet van de beschikbare middelen. Een open overheid neemt de 

taken op die de samenleving van de overheid verwacht (doet de goede dingen), beschikt 

over voldoende middelen om die taken kwalitatief uit te voeren, en gaat zuinig en efficiënt 

met die middelen om (doet de dingen goed). 

5. ingebed in een gepaste bestuurlijke organisatie en ambtelijk apparaat. Een open overheid is 

‘FAST’: vlak (‘Flat’) in de zin van een korte afstand met burgers/bedrijven en een beperkt 

aantal hiërarchische lagen (een open netwerkorganisatie om kennis, competenties en 

creativiteit aan te spreken); wendbaar (‘Agile’) in de zin van innovatief en veerkrachtig om 

voldoende snel met veranderingen in de omgeving om te gaan en zich aan te passen in 

functie van nieuwe kerntaken, prioriteiten en noden; gestroomlijnd (‘Streamlined’) in de zin 

van transparant, coherent en doelmatig ingericht; en bijdetijds (‘Tech-enabled’) in de zin van 

optimaal gebruik makend van de mogelijkheden van moderne technologieën en andere 

innovaties. 

Hierna formuleert de Raad eerst algemene bemerkingen bij de totstandkoming, het doel en de 

inhoud van het groenboek en bij het verdere traject. In een tweede deel formuleert de SERV 

inhoudelijke bemerkingen bij de diverse voorstellen. 

2 Algemene bemerkingen 

De SERV verwelkomt dat de Vlaamse overheid aan de hand van een groenboek het belangrijke 

debat op gang wil trekken over de vraag op welke punten zij haar werking kan verbeteren in het 

licht van de uitdagingen van vandaag en morgen. Het groenboek bevat daartoe talrijke goede 

beleidsvoorstellen. Toch is de SERV op onderdelen ook kritisch over wat voorligt, over de 

gevolgde werkwijze en over het geplande verdere traject. 

2.1 Positieve elementen 

Publieke discussie over werking Vlaamse overheid is een goede zaak 

De sociale partners verwelkomen de adviesvraag en het debat dat de Vlaamse overheid aan de 

hand van een groenboek wil opstarten over de werking van de Vlaamse overheid.  

 Het is inderdaad belangrijk om thans opnieuw een brede ambtelijke, maatschappelijke en 

politieke discussie te organiseren over wat nodig is om de performantie van de Vlaamse 

overheid te verbeteren. Daaraan is behoefte, ook na de discussies in vorige legislaturen 

rond ‘Beter Bestuurlijk Beleid’ en ‘slagkrachtige overheid’. 

 Ten eerste omdat efficiënte en effectieve overheden van groot belang zijn voor de 

creatie en het behoud van welvaart en welzijn en voor de sociaal-economische 

prestaties van landen en regio’s (‘governance matters’). De rol van de overheid is in heel 

wat maatschappelijke domeinen cruciaal voor het verzekeren van een kwalitatieve 

dienstverlening, het benutten van kansen en het effectief oplossen van problemen. Een 

‘slagkrachtige overheid’ is nodig is om de essentiële kaders en diensten te verzekeren 

die de doelgroepen verlangen.  
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 Ten tweede omdat de discussies en plannen uit het verleden niet steeds de verhoopte 

resultaten hebben opgeleverd. Op sommige vlakken werden goede resultaten behaald. 

Op andere vlakken is de situatie niet (voldoende) verbeterd. Dat laatste geldt o.a. voor 

de ambtelijke verkokering, de transparantie en kwaliteit van de 

besluitvormingsprocessen voor beleid en regelgeving, of de politiek-ambtelijke 

verhoudingen. Ook de beschikbare indicatoren geven een gemengd beeld. Algemeen 

wijzen ze op een (te) trage vooruitgang in Vlaanderen4. 

 Ten derde omdat de samenleving (snel) verandert. De sociaal-economische omgeving 

wordt turbulenter, uitdagingen zijn in toenemende mate complex en verweven, de 

bevolking kijkt kritischer aan tegen de overheid en verlangt prestaties en dienstverlening 

op hoog niveau, de technologie maakt nieuwe vormen van data-analyse, interactie en 

dienstverlening mogelijk enz. 

 De SERV verwelkomt tevens dat de Vlaamse overheid een groenboek heeft uitgewerkt. 

Een groenboek heeft namelijk tot doel om “op officiële en transparante wijze reacties en 

meningen van alle mogelijke geïnteresseerde partijen te verzamelen”5.  

 Deze keuze om te werken met een groenboek sluit aan bij de vraag van de SERV in 

eerdere adviezen naar een grotere transparantie naar buitenuit en meer mogelijkheden 

tot betrokkenheid en feedback van de stakeholders bij de voorbereiding, invulling, 

opvolging en evaluatie van het bestuurlijk beleid gericht op een ‘slagkrachtige overheid’. 

De taken en het functioneren van de overheid zijn niet louter een zaak van de overheid 

alleen. Het gaat in wezen over impact in de maatschappij. Daarover moet er 

maatschappelijk debat zijn. 

 Ook de inspanningen om de hele administratie (departementen en agentschappen) 

daarbij te betrekken, zijn lovenswaardig. Het engagement en de opstelling van de 

leidend ambtenaren zijn immers cruciaal, maar ook de betrokkenheid en houding van de 

vele ambtenaren en hun vertegenwoordigers op het terrein zijn van groot belang. 

Eerdere plannen kampten vaak met een gebrekkig intern draagvlak en beperkt 

eigenaarschap binnen de Vlaamse administratie. 

Groenboek bevat goede voorstellen 

Het groenboek bevat talrijke goede voorstellen. 

 De SERV waardeert dat meerdere voorstellen zijn geïnspireerd op eerdere SERV-

adviezen en rapporten6. 

 De SERV bevestigt het belang van de diverse thema’s die in het groenboek worden 

behandeld. Er zijn inderdaad daadwerkelijke, voelbare verbeteringen nodig op het vlak van: 

 Onderbouwd beleid (ex ante en ex post) en beleidsdata (voorstellen 1, 2, 3, 4, 9, 10) 

 Inclusieve overheid (voorstellen 5, 6) 

                                                
4
  Studiedienst Vlaamse Regering (2016). VRIND 2016: Vlaamse Regionale Indicatoren. 

5
  Zie Omzendbrief VR 2014/11; zie tevens SERV (2011). Advies wit- en groenboeken. Brussel, SERV, 6 juli 

2011. 

6
  De SERV heeft in eerdere adviezen en rapporten analyses gemaakt van de werking van de Vlaamse overheid, 

een toekomstbeeld geschetst en op diverse terreinen concrete aanbevelingen geformuleerd. Zie de 
referentielijst achteraan het advies. 
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 Transparantie en heldere overheidscommunicatie (voorstellen 7, 8, 9) 

 Digitalisering, dienstverlening en eenmalige gegevensopvraging (voorstellen 11, 12, 21) 

 Innovatie bij de overheid en in het beleid en de regelgeving (voorstellen 14, 15, 16) 

 Samenwerking met en participatie van stakeholders (voorstellen 13, 17, 18, 19, 20) 

 Samenwerking tussen bestuursniveaus (voorstellen 22, 23, 24) 

 Wendbaarheid, tegengaan van verkokering, politiek-ambtelijke samenwerking en interne 

efficiëntie (voorstellen 25, 26, 27, 28, 29, 30). 

 In vergelijking met eerdere beleidsplannen over een ‘slagkrachtige overheid’ verwelkomt 

de SERV bovendien dat het groenboek: 

 de focus niet leg op interne administratieve beheersprocessen maar getuigt van een 

Vlaamse administratie die meer gericht wil zijn op tastbare outcomes en impacts voor de 

samenleving via de vernieuwing en verbetering van de publieke dienstverlening en van 

de beleids- en regelgevingsprocessen; 

 positiever staat tegenover de idee van een open overheid, d.w.z. een overheid die 

transparant werkt en in co-productie, dialoog met en/of na consultatie van stakeholders 

doelstellingen bepaalt, beleidsmaatregelen ontwerpt, dienstverlening uitbouwt en 

resultaten evalueert; 

 anders wil gaan werken binnen de bestaande structuren, via niet-hiërarchische vormen 

van coördinatie zoals flexibele programma- en projectwerking; 

 expliciet aandacht heeft voor inclusie, innovatie, experimenteren en leren. 

2.2 Vragen en aanvullingen 

Het voorgaande neemt niet weg dat de SERV op onderdelen ook kritisch is over wat voorligt. 

Een bespreking van de belangrijkste opmerkingen bij de diverse voorstellen is opgenomen in 

deel 3 van het advies. Hierna worden enkele algemenere bemerkingen gegeven bij de inhoud 

van het groenboek, de gevolgde werkwijze en het geplande verdere traject. 

Het groenboek is geen echt groenboek 

Het groenboek bestuur is geen ‘echt’ groenboek. Een Groenboek is “een reflectie- en 

consultatiedocument over een maatschappelijk belangrijk beleidsvraagstuk. Een Groenboek 

bevat een analyse van een bepaald probleem en mogelijke beleidsopties die daaruit 

voortvloeien”7. Het groenboek bestuur bevat echter voorstellen (geen beleidsopties), enkel met 

een korte situering van elk voorstel (geen probleemanalyse). 

 Dat het groenboek geen uitgewerkte probleemanalyse bevat, is wellicht het grootste 

gebrek (zie verder).  

 Dat geen alternatieve beleidsopties maar voorstellen worden geformuleerd, is een 

gemiste kans voor een meer kwaliteitsvol debat. Werken met een nuloptie (de bestaande 

situatie, die lang niet voor iedereen even duidelijk is) en alternatieve beleidsopties (die reliëf 

brengen en echte keuzes mogelijk maken) voor elk vastgesteld tekort, uitdaging of 

probleem, maakt een rijkere en meer geïnformeerde discussie mogelijk. 

                                                
7
  Zie Omzendbrief VR 2014/11; zie tevens SERV (2011). Advies wit- en groenboeken. Brussel, SERV, 6 juli 

2011. 
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 Het statuut van het groenboek is onduidelijk. Het is onduidelijk ‘van wie’ het groenboek is. 

Wie heeft bepaalde voorstellen weerhouden en beslist om andere niet op te nemen (bv. van 

het ontwerpgroenboek over advies en overleg, zie verder)? Is het niet een wat vreemde 

werkwijze dat de Vlaamse overheid (het voorzitterscollege) adviseert over de eigen 

voorstellen van de Vlaamse overheid? En dat het voorzitterscollege een ‘finaal standpunt’8 

zal innemen nog voor men de reacties van het parlement en de adviesraden kent? De vraag 

rijst ook wie de reacties zal verwerken en beslissen wat ermee gebeurt (zie ook verder 

onder ‘traject na 2016’). 

Hoe vermijden dat het (weer) bij discussie blijft? 

Een cruciale vraag is hoe er voor zorgen dat de discussie over het groenboek daadwerkelijk 

effect heeft en geen steriele oefening blijft. 

 De SERV stelt vast dat heel wat voorstellen van het groenboek niet nieuw zijn. Vele 

hebben ook al in eerdere beleidsplannen gestaan. Zelfs die vaststelling is niet nieuw9. 

 Het louter herhalen of herformuleren in het groenboek van dergelijke (op zich goede) 

voorstellen zoals nu (opnieuw) gebeurt, zal dan ook weinig zoden aan de dijk brengen. De 

vraag is eerder: hoe kan worden vermeden dat eenzelfde voorstel over pakweg 10 jaar 

opnieuw in beleidsplannen van de Vlaamse overheid terug te vinden zal zijn zoals vandaag 

soms het geval is? Zonder antwoord op die kernvraag – m.a.w. zonder gedegen 

probleemanalyse – dreigen sommige voorstellen misschien op veel instemming te mogen 

rekenen maar zullen ze opnieuw tegen dezelfde obstakels aanlopen. 

 Voor veel van de voorstellen is er niettemin heel wat analysemateriaal beschikbaar. 

Sommige voorstellen zijn, zo blijkt uit eerdere documenten en discussies, breed gedragen 

en kunnen rekenen op de nodige onderbouwing. Men heeft ervoor gekozen om die 

onderbouwing in het groenboek te vermelden onder het bronnenmateriaal bij elk voorstel. 

Maar dat is wellicht onvoldoende. Beter was geweest om de probleemanalyse en 

onderbouwing explicieter mee te nemen in het groenboek, of beschikbaar te stelen als 

een achtergronddocument of een soort memorie van toelichting10.  

 Ten gronde mist de SERV een evaluatie van voorgaande en lopende initiatieven voor 

een betere werking van de Vlaamse overheid. Dat zou een logisch vertrekpunt geweest zijn 

                                                
8
  Cf. het Voorzitterscollege van 8 september en 15 december 2016. 

9
  In een advies uit 2009 schreef de SERV bv. al dat ‘heel wat voorstellen al jaren geleden in één of andere vorm 

aan bod zijn gekomen, maar zijn niet gerealiseerd. Het is volgens de SERV wenselijk om te achterhalen wat de 
onderliggende redenen zijn van deze halve en hele mislukkingen uit het verleden. Leren uit het verleden is 
volgens de SERV nodig om de voorgestelde veranderingsinitiatieven geloofwaardig te kunnen verdedigen en 
met succes in gang te zetten’. Het ging dan om voorstellen zoals de afslanking van de kabinetten, de 
afbakening van kerntaken, ex ante instrumentenkeuze en analyse van kosten en effecten van voorgenomen 
beleid, de invoering van een prestatiebegroting, de automatische toekenning van sociale rechten, een digitale 
overheid enz. 

10
  Nu is de onderbouwing weinig transparant (wie gaat de moeite nemen om de bronnen te raadplegen, en voor 

wie dat zou doen, hoe weet men dan wat uit de analyse in die de bronnen precies wordt gedeeld door de 
Vlaamse overheid en wat eventueel niet?), waardoor het risico groot is om (in de voorbije opmaakfase, de 
huidige consultatiefase, de latere besluitvormingsfase) belangrijke zaken te missen, verkeerd begrepen te 
worden, discussies over te doen, enz. 
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voor het groenboek11. De transparantie in het groenboek over het huidige functioneren van 

de Vlaamse overheid is wellicht ook te wijten aan het (reeds langer bestaande) gebrek aan 

goede beheersdata en beleidsdata12. 

 De SERV mist ook de link tussen de voorstellen van het groenboek en een aantal 

belangrijke ontwikkelingen en structurele verschuivingen in de samenleving zoals die aan 

bod komen in de visie 2050 van de Vlaamse regering en de SERV-platformtekst 2030. 

Dit zou nochtans een belangrijk vertrekpunt moeten zijn in denkoefeningen over de 

toekomstige rol en werkwijzen van de overheid. 

 Het lijkt erop dat de inbreng van wetenschappers en andere deskundigen in de 

discussie over het groenboek slechts in beperkte mate georganiseerd werd. Vlaanderen 

beschikt nochtans over internationaal gewaardeerde academici en wetenschappelijke 

instituten, over een gespecialiseerd steunpunt voor bestuurskundig onderzoek en over heel 

wat ervaring en kennis bij andere bestuurskundigen, economen, politologen, experts in 

bestuursrecht, deskundigen uit de private sector en de media… Het is volgens de SERV 

wenselijk om die kennis maximaal te benutten. 

Valoriseer alsnog de inspanningen rond het groenboek ‘advies en overleg’ 

De SERV vraagt om de inspanningen die werden geleverd voor de opmaak van een groenboek 

‘advies en overleg’ alsnog te valoriseren. 

 De sociale partners en het SERV-secretariaat werkten de afgelopen maanden, samen met 

vele andere actoren intensief mee (via een stuurgroep, projectgroep en klankbordgroep) 

aan een ‘groenboek advies en overleg’13. Doel daarvan was om na de recente hervorming 

van het adviesradenlandschap te komen tot verdere verbetering van voornamelijk de 

consultatie- en adviesprocessen en -procedures. De werkzaamheden leidden tot een stevig 

werkstuk van 46 pagina’s, met een bespreking van de maatschappelijke context relevant 

voor consultatie en advies (trends in beleidsparticipatie, achterliggende maatschappelijke 

trends, beleidsontwikkelingen), een visie op consultatie en advies en een vijftal 

doelstellingen met telkens een aantal beleidsopties om die te realiseren en een bespreking 

van het beschikbare analysemateriaal ter onderbouwing van de belangrijkste beleidsopties. 

Uiteindelijk werd beslist om geen afzonderlijk groenboek ‘advies en overleg’ te maken, maar 

om de resultaten van de besprekingen mee te nemen in het groenboek bestuur. 

 De voorstellen in het groenboek bestuur zijn een beperkte en gedeeltelijke overname van 

teksten en beleidsopties van het ontwerpgroenboek ‘advies en overleg’ geworden. Er is niet 

langer sprake van een duidelijke en robuuste visie op consultatie en advies. Het kader is in 

het groenboek bestuur veel minder duidelijk en genuanceerd doordat de analyse en 

onderbouwing die in het ontwerpgroenboek ‘advies en overleg’ zat niet mee overgenomen is 

in het groenboek bestuur. Diverse ideeën zijn geschrapt of ingekort en andere kregen meer 

                                                
11

  Zo is in het Pact 2020 efficiënt bestuur een van de vier prioritaire thema’s. De doelstellingen 18, 19 en 20 van 
het pact 2020 hebben concreet betrekking op effectieve en efficiënte overheden. Hoe staat het met de 
uitvoering daarvan? Die informatie is niet opgenomen in het groenboek. 

12
  De meeste informatie die de afgelopen jaren werd verzameld in het kader van de barometer ‘slagkrachtige 

overheid’ betreft inputindicatoren (hoeveel projecten zitten op schema, hoeveel zijn er gerealiseerd, …), cijfers 
over budgetten en personeel en algemene tevredenheidsmetingen. 

13
 Zie https://overheid.vlaanderen.be/project-beleidsadvies-en-overleg  

https://overheid.vlaanderen.be/project-beleidsadvies-en-overleg
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gewicht. De meeste voorstellen die een verbetering inhouden van de huidige werking van 

de strategische adviesraden werden niet overgenomen in het groenboek bestuur, of op een 

manier dat ze vrijwel onherkenbaar zijn geworden voor wie niet betrokken is geweest bij 

eerdere discussies14. 

 De SERV vindt dit een bijzonder spijtige zaak en een gemiste kans om de inspanningen en 

de resultaten van het grondige en diepgaande debat dat de afgelopen maanden werd 

gevoerd te valoriseren richting Vlaamse regering, Vlaams parlement, Vlaamse overheid en 

alle belanghebbenden. De SERV hoopt dat dit alsnog kan gebeuren om te komen tot een 

volwaardig consultatiebeleid in plaats van de losstaande voorstellen die zijn opgenomen in 

het groenboek bestuur. 

Enkele belangrijke aspecten zijn nog onderbelicht 

Volgens de SERV zijn enkele belangrijke aspecten of discussies voor het functioneren van de 

Vlaamse overheid nog onderbelicht in het groenboek. 

 Volgens de SERV is er in het groenboek nog te weinig aandacht voor de verregaande 

impact die de digitalisering zal hebben op de overheid en voor de rol die de overheid kan 

spelen in de digitalisering. Het einde van de ontwikkelingen is immers nog lang niet in zicht. 

Technologische doorbraken zoals het Internet der Dingen, breedbandnetwerken, big data, 

3D-printing, automatisering en autonomie van processen, algortimen, blockchain, enz. 

kunnen voor belangrijke ‘disrupties’ zorgen, ook in het functioneren van de overheid. Het is 

van cruciaal belang, ook voor de economie en de samenleving in zijn geheel, dat de 

Vlaamse overheid hier een versnelling hoger schakelt om echt mee te zijn met de best 

presterende landen en overheden15. 

 Het groenboek bevat geen voorstellen voor de bestuurlijke organisatie van de Vlaamse 

overheid. Er wordt vermeld dat men zal onderzoeken of het zinvol is om tegen de volgende 

regeerperiode een nieuw overkoepelend maar flexibel organisatiemodel uit te werken. Men 

verkiest momenteel om flexibele programma- en projectwerking uit te proberen boven een 

dure en zware reorganisatie die verschillende jaren zou duren, en wil loskomen van de 

structuren en meer denken en handelen in termen van processen, projecten en 

                                                
14

  Een voorbeeld zijn de woorden betere informatie, communicatie, transparantie en feedback in het groenboek. In 
eerdere teksten en discussies was daar een hele analyse en verdere invulling aan gekoppeld die is 
weggevallen in het groenboek bestuur en waardoor het geheel veel minder samenhangend en duidelijk is 
geworden: met ‘betere informatie’ werd bedoeld ‘zorgen voor kwaliteitsvolle beleidsinformatie als basis voor 
kwaliteitsvolle consultaties: consultaties koppelen aan RIA en omgekeerd, zorgen voor betere effectenanalyses 
van beleidsalternatieven’ (zie ook link met onderbouwd beleid supra), met ‘meer transparantie’ werd bedoeld 
‘werken met een publieke startnota, procesnota of roadmap, openbaarmaking van alle conceptnota’s, groen en 
witboeken (en hun rol uitklaren)’, met betere communicatie werden zaken bedoeld zoals ‘één centraal, digitaal 
publiek platform voor consultaties, werken met consultatiedocumenten, werken met zgn. vraagarticulatie, een 
meer interactieve, constructieve adviesrelatie (bv. toelichting van beleidsinitiatieven door beleidsmakers in de 
adviesraad, deelname van de leidende ambtenaar van de SAR’s aan de beleidsraad, …); met ‘betere feedback’ 
werd o.a. bedoeld ‘systematisch, bij elk belangrijk ontwerp van decreet dat de regering indient bij het parlement, 
op een systematische en gestructureerde manier weergeven welk gevolg ze heeft gegeven aan de adviezen 
van de diverse adviesorganen, systematisch een repliek geven na consultaties (ook aan adviesraden), steeds 
een publiek beschikbaar consultatieverslag opmaken, soms een feedbackmoment voorzien, …’. Die 
concretiseringen zijn niet opgenomen in het groenboek. 

15
  Zie voor meer informatie SERV (2016). Advies prioritaire voorstellen betere regelgeving. Brussel, SERV, 31 

oktober 2016. 
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dienstverlening. De SERV volgt deze redenering16, maar aan de andere kant zijn de 

bestaande structuren en sturingsinstrumenten er wel en zijn die mee verantwoordelijk voor 

een aantal gebreken. De bestuurlijke organisatie van de Vlaamse overheid is bv. weinig 

transparant en leidt tot versnippering en risico’s op inefficiënties of dubbel werk17. Dat 

betekent dat de discussie over de bestuurlijke organisatie niet helemaal uit de weg kan 

worden gegaan18. Een belangrijke discussie in dat verband, gelinkt aan de thema’s van het 

groenboek, is volgens de SERV de rol van het departement kanselarij en bestuur als ‘centre 

of government’ en de (stimulerende, faciliterende maar ook controlerende) instrumenten 

waarover dat departement kan beschikken om de kerntaken van zo’n ‘centre of government’ 

goed uit te voeren19.  

 Gelinkt aan het vorige, is in het groenboek de rol en het functioneren van de kabinetten 

en de Vlaamse Regering in relatie tot de rol van de administratie (‘whole of the 

government’-benadering) weinig uitgewerkt. Het is wenselijk dat de Vlaamse Regering zelf 

het initiatief zou nemen voor een open debat daarover. Volgens de SERV moet dus ook de 

politiek mee aan tafel20. De Vlaamse Regering zou in aanvulling op de analyse en 

voorstellen van de Vlaamse administratie en de stakeholders hier zelf het voortouw kunnen 

nemen en een eigen analyse maken van en verbetervoorstellen formuleren voor het 

functioneren van de Vlaamse Regering en haar kabinetten en het samenspel met de 

administratie en het maatschappelijk middenveld. Dit is nu een blinde vlek, doordat van de 

administratie niet kan worden verwacht dat zij daarover in officiële beleidsdocumenten al te 

kritisch is of verregaande voorstellen rond formuleert. 

 Een ander thema dat ontbreekt, is de link met de overheidsmiddelen21. Het is momenteel 

niet duidelijk wat er budgettair nodig en mogelijk is om de werking van de Vlaamse overheid 

te verbeteren, of waar er nog efficiënter kan worden gewerkt of kan worden bespaard, en 

wat de implicaties daarvan zijn22. De begroting is bovendien een belangrijk 

aansturingsinstrument en informatief instrument, zowel macro-budgettair (de normen), 

allocatief (verdeling over de verschillende beleidsdomeinen) als micro-budgettair (effectieve 

en efficiënte aanwending binnen de beleidsdomeinen). Een meer prestatiegerichte 

begroting moet het mogelijk maken om de effectiviteit en efficiëntie van de overheid te 

verhogen en beter op te volgen.  

                                                
16

  SERV (2014). Advies slagkrachtige overheid: aandachtspunten voor de nieuwe legislatuur, Brussel, 22 januari 
2014. 

17
  Zie bv. het aantal toepassingsgebieden van welke regelgeving voor welke entiteiten geldt of op welke interne 

dienstverlening welke entiteiten beroep kunnen doen. https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebieden   

18
  De SERV verwijst voor een aantal overwegingen terzake naar zijn advies ‘slachtkrachtige overheid’ uit 2014. 

19
  Volgens de OESO zijn deze kerntaken: (1) ensuring high-quality, evidence-based and inclusive decision 

making, (2) leading co-ordination, driving priority strategies, (3) promoting a progressive regulatory agenda, (4) 
monitoring implementation and correcting mistakes, (5) strategic planning for the whole of government. Zie 
OECD (2014). Centre Stage. Driving Better Policies from the Centre of Government. Paris, OECD, 2014. 

20
  Het Vlaams parlement nam in het verleden zelf al initiatieven door een benchmarking te laten uitvoeren en een 

colloquium te organiseren over zijn werking, en recent o.a. door een adviesvraag aan de SERV over ex post 
decreetsevaluatie door het parlement. 

21
  Principe 6: luidt weliswaar: ‘De Vlaamse overheid zit niet vastgeroest in structuren. Ze past zich vlot aan nieuwe 

noden en behoeften van de samenleving aan. de verschillende diensten werken goed samen. De vlaamse 
overheid is zuinig en efficient’. Maar dat laatste (zuinig en efficiënt) is nergens in het groenboek uitgewerkt. 

22
  Zie bv. Rekenhof (2016). Personeelsbesparingen bij de Vlaamse overheid. Brussel, oktober 2016. 

https://overheid.vlaanderen.be/toepassingsgebieden
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 Ook het personeel als hefboom voor een slagkrachtige overheid is onderbelicht. Onderzoek 

bevestigt nochtans dat de personeelsfactor een cruciaal element is voor de effectiviteit en 

efficiëntie van de overheid, en dan vooral aspecten zoals motivatie, tevredenheid, attitude, 

diversiteit, kennis en competenties. Dit overstijgt het werken aan ‘public service motivation’ 

(voorstel 26 van het groenboek).  

 Daarmee samenhangend is er het belang van culturele factoren. De voorstellen zouden 

meer de link moeten leggen met de culturele veranderingen die nodig zijn om ze te 

realiseren, bijvoorbeeld om de politiek-ambtelijke verhoudingen te wijzigen, binnen de 

overheid beter samen te werken, de openheid en transparantie van de overheid te 

vergroten, de onderbouwing van beleid en regelgeving te verbeteren. 

Het groenboek is niet steeds even helder 

Het groenboek is volgens de SERV niet steeds even helder. 

 Het groenboek groepeert de 30 voorstellen onder 6 principes. Tussen de diverse voorstellen 

en principes worden geen onderlinge verbanden gelegd, terwijl die verbanden op een 

aantal vlakken belangrijk zijn en sommige voorstellen dus aan mekaar moeten worden 

gelinkt23. 

 De SERV vindt meer algemeen de opbouw van het groenboek niet steeds helder. 

Sommige voorstellen lijken niet helemaal te passen in het principe waaronder ze zijn 

ondergebracht. Andere zouden beter samengevoegd worden. De SERV zou dus richting de 

opmaak van een witboek een andere indeling of clustering van de voorstellen willen 

voorstellen waardoor ook de samenhang en prioriteiten duidelijker worden. Een voorstel 

terzake wordt gehanteerd bij de bespreking in deel 3 van dit advies.  

 De SERV merkt ook op dat de titels van sommige voorstellen niet goed overeen stemmen 

met de formulering van het voorstel in de tekst van het groenboek. Voorbeelden worden 

gegeven in de bespreking in deel 3 van dit advies.  

2.3 Traject na 2016 

Maak een witboek 

De SERV vraagt aan de Vlaamse regering om in de eerste helft van 2017 een (traject uit te 

zetten om een) witboek bestuur op te maken. Er is immers nood aan duidelijkheid over wat de 

Vlaamse regering beslist, zowel over de inhoud van het tegen einde 2017 op te maken ontwerp 

van Vlaams bestuursdecreet als over de maatregelen die geen wettelijke regeling behoeven. 

                                                
23

  Twee voorbeelden om dit te illustreren:  

In de voorstellen die gaan over de noodzaak aan onderbouwing, data en onderzoek (1, 3, 4, 9, 10) zou er een 
link moeten worden gelegd met consultatie en het betrekken van stakeholders. Consulatie en stakeholders 
beschikken immers over veel kennis en zijn een belangrijke bron van informatie. In het groenboek is het 
betrekken van stakeholders opgenomen onder ‘participatieve overheid’ maar er wordt bij de principes 
‘zorgvuldige overheid met een onderbouwd beleid’ en ‘open en kennisgedreven overheid’ niets over gezegd.  

Een tweede voorbeeld is dat in dezelfde delen geen link wordt gelegd met experimentele wetgeving, een thema 
dat terecht onder ‘innovatieve overheid’ aan bod komt. Maar experimentele wetgeving is ook een instrument om 
beleidsinformatie te verkrijgen over welke maatregelen of beleidsalternatieven werken en welke niet. SERV 
(2016). Advies experimentwetgeving en regelluwe zones. Brussel, SERV, 31 oktober 2016. 
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 Een Groenboek heeft volgens de omzendbrief VR 2014/11 in principe (maar niet 

noodzakelijk) de bedoeling om een Witboek voor te bereiden. De term Witboek wordt 

gebruikt “voor een beleidsverklaring over een maatschappelijk belangrijke beleidskwestie, 

die tegelijk het kader uitzet voor nog te nemen concrete beleidsmaatregelen. (…) Het bevat 

een officieel standpunt of strategie. (…) Hoewel een Witboek geen rechtsgevolgen heeft, 

creëert het wel een politiek engagement”24. Hier is het echter niet de bedoeling van de 

Vlaamse regering om een witboek te maken, zo werd door de Vlaamse regering aan de 

sociale partners meegedeeld25. De volgende stap zou meteen een ontwerp van Vlaams 

bestuursdecreet zijn tegen eind 2017. 

 De SERV vindt dat ongewenst. Het gevolg zou immers zijn dat het statuut van de diverse 

voorstellen van het groenboek onduidelijk blijft, en dat het onduidelijk is welke voorstellen 

(eventueel gewijzigd naar aanleiding van de consultatie) daadwerkelijk de steun van de 

Vlaamse regering genieten, welke nù zullen ingevoerd worden, welke later en welke niet. Er 

zou immers enkel een consultatieverslag zijn. 

 De vooropgestelde werkwijze zou ook in tegenspraak zijn met het initiële opzet en de 

principes uit het groenboek zelf. De Vlaamse overheid koos net voor de formule van een 

groenboek omdat er ook heel wat vernieuwingen zijn die geen decretale verankering nodig 

hebben, maar waarvoor toch een debat en beslissingen nodig zijn. Als dan vanaf 2017 

enkel wordt gewerkt aan een Vlaams bestuursdecreet, vallen een hele reeks belangrijke 

beslissingen buiten die scope. De vooropgestelde werkwijze strookt ook niet met de 

communicatie rond de lopende consultatie van het parlement, de adviesraden en het brede 

publiek waarin wordt opgeroepen om mee na te denken over een vernieuw(en)de Vlaamse 

overheid. Feedback houdt immers niet enkel een repliek op de ontvangen opmerkingen in, 

maar ook duidelijkheid over wat er concreet wordt beslist. 

Betrokkenheid van stakeholders in het verdere traject verzekeren 

De SERV vraagt dat de voorbereiding van dat witboek en van het voorontwerp van 

bestuursdecreet participatief, transparant en onderbouwd zou gebeuren. Er moet nadien ook 

voldoende aandacht zijn voor de implementatiefase. 

 De SERV vraagt dat de voorbereiding van het gevraagde witboek en van het voorontwerp 

van bestuursdecreet participatief, transparant en onderbouwd zou gebeuren, in 

overeenstemming met de bestuurlijke principes die het groenboek zelf vooropstelt als 

werkwijze voor de toekomst. Dat houdt specifiek ook in dat de dialoog binnen de Vlaamse 

overheid en de Vlaamse regering en met het Vlaams parlement en de stakeholders ook in 

2017 wordt verder gezet en goed wordt georganiseerd. De sociale partners vragen alvast 

om het inspraakverslag en de conclusies van de Vlaamse administratie te kunnen 

bespreken vooraleer het witboek wordt gefinaliseerd. 

                                                
24

  Zie Omzendbrief VR 2014/11; zie tevens SERV (2011). Advies wit- en groenboeken. Brussel, SERV, 6 juli 
2011. 

25
  Informeel VESOC 2 december 2016. 
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 De Vlaamse Regering heeft tevens aangekondigd werk zullen te maken van tussentijdse 

cijfermatige doelen voor 2030, als opvolging voor het Pact 202026. De Vlaamse Regering 

erkent daarin de bijdrage van de SERV-platformtekst 2030 en wil vanaf januari 2017 het 

overleg opstarten met de SERV en de Verenigde Verenigingen. Volgens de SERV is het 

logisch dat er ook voor bepaalde aspecten van het functioneren van de Vlaamse overheid 

indicatoren en doelstellingen voor 2030 worden bepaald.  

 Een vaak voorkomend probleem bij eerder plannen was onvoldoende aandacht voor de 

implementatiefase. Projecten werden als afgerond beschouwd als alles is ‘beslist’ en 

‘gewoon’ nog moet worden uitgevoerd, terwijl net in die uitvoeringsfase het ‘echte’ werk en 

de ‘echte’ problemen opduiken, die finaal mee verantwoordelijk zijn voor vertragingen en 

tegenvallende resultaten. De implementatiefase is dus in zekere zin de belangrijkste maar 

ook de zwakste schakel in hervormingstrajecten. Een goede ‘governance’ is daarom van 

meet af aan cruciaal om efficiënt te werken en daadwerkelijk resultaat te boeken: hoe de 

ambitie en politieke betrokkenheid vasthouden, de daadwerkelijke doorvertaling in elke 

entiteit verzekeren, de aansturing en opvolging verzekeren, de externe focus volhouden, 

dynamiek en nieuwe ideeën toelaten, …? De SERV heeft terzake in een eerder advies een 

reeks belangrijke voorwaarden en aandachtspunten vermeld27.  

3 Inhoudelijke bemerkingen bij de voorstellen 

Hierna geeft de SERV zijn inhoudelijke bemerkingen bij de voorstellen. Achtereenvolgens 

komen aan bod: (1) onderbouwd, innovatief beleid en kennisgedreven overheid; (2) interactief, 

inclusief beleid en gedragen overheid, (3) gecoördineerd beleid, kwaliteitsvolle dienstverlening, 

geïntegreerde en wendbare overheid. 

3.1 Onderbouwd, innovatief beleid en kennisgedreven 
overheid 

De Vlaamse overheid wil beleidsbeslissingen beter en transparanter onderbouwen. Ze wil meer 

rekenschap afleggen over keuzes die ze maakt en over de beleidsinstrumenten die ze inzet en 

meer werk maken van een gestructureerde beleidsevaluatiepraktijk. Belangrijk daarbij is tevens 

het beter ontwikkelen, koppelen, ontsluiten en gebruiken van beleidsdata en big data. De 

Vlaamse overheid wil innovatie in de eigen werking en in de samenleving explicieter 

ondersteunen en inzetten op innovatievriendelijke regelgeving. 

Voorstellen van het groenboek zijn: 

 voorstel 1: de beleidsinstrumenten beter kiezen en daarbij streven naar een zo licht 

mogelijk, goedkoop en wendbaar beleidsinstrument en rekening houden met 

gedragsinzichten 

 voorstel 2: explicieter stilstaan bij de impact van grondrechten bij beleidskeuzes 

                                                
26

  In het Pact 2020 is het engagement opgenomen om “alle maatschappelijke actoren meer actief bij het beleid te 
betrekken” en om “de informatie-, consultatie-, overleg-, communicatie- en verantwoordingspraktijk te 
verbeteren, en nieuwe vormen van participatie en e-democratie te ontwikkelen.” 

27
  SERV (2013). Advies Meerjarenprogramma slagkrachtige overheid. Brussel, 25 november 2013. 
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 voorstel 3: werken met een evaluatieagenda en actieve openbare regelgevings- en 

beleidsevaluaties 

 voorstel 9: datasets en bestuursdocumenten ter beschikking stellen en hergebruiken 

 voorstel 10: een bigdatastrategie ontwikkelen en inzetten op en investeren in data-analyse 

 voorstel 14: experimenteren met het recht de overheid uit te dagen om bepaalde taken niet 

langer zelf uit te voeren 

 voorstel 15: werken met regelluwe zones, experimentwetgeving, doelregelgeving 

 voorstel 16: middelen voor innovatie en transitie beter inzetten 

De SERV verwelkomt de grote aandacht die het groenboek geeft aan onderbouwd, innovatief 

beleid en een kennisgedreven overheid. Toch meent de SERV dat de klemtoon soms anders 

moet liggen en dat een en ander verder uitgewerkt kan worden. Hieronder formuleert de SERV 

daartoe enkele aanbevelingen. 

Koppel beleidsonderbouwing ook aan transparantie, participatie en beleidsdata 

In de voorstellen ligt de klemtoon op betere onderbouwing van beleidsdoelstellingen, 

beleidsinstrumenten en regelgeving door betere informatie en afwegingen. Volgens de SERV is 

het belangrijk om onderbouwing niet geïsoleerd te bekijken, maar te koppelen aan bredere 

hervormingen van de beleidsvoorbereidings- en besluitvormingsprocessen.  

 Terzake kan worden verwezen naar de voorstellen van de SERV en andere strategische 

adviesraden om te werken met procesnota’s (roadmaps) voor alle belangrijke 

beleidsdossiers28. 

 Er zou ook een link moeten worden gelegd met consultatie en het betrekken van 

stakeholders (deel gedragen overheid). Consulatie en stakeholders beschikken immers 

over veel kennis en zijn een belangrijke bron van informatie, ook over mogelijke 

beleidsinstrumenten29. 

 De SERV wijst erop dat nog vooruitgang te boeken valt op het vlak van het ontwikkelen, 

onderling linken en gebruiken van beleidsdata. Dit wordt in toenemende mate onmisbaar 

om tot waardevolle nieuwe inzichten voor het beleid te komen en beleidsbeslissingen te 

onderbouwen. Er moet inderdaad volop worden ingezet op ‘open data’ en op een 

datacollectie- en big data strategie, in lijn met de internationale beste praktijken30. 

                                                
28

  SERV (2010). Advies betere regelgeving voor een effectieve en efficiënte overheid en meer welvaart en welzijn, 
10 maart 2010. SERV, VLABEST (2011). Advies Strategisch beleidskader voor kwaliteitsvolle regelgeving en 
administratieve vereenvoudiging 2009-2014, 30 april 2011. SERV/SAR’s (2013). Advies over de hervorming van 
de strategische adviesraden. Brussel SERV, 20 december 2013. SERV (2014). Advies slagkrachtige overheid: 
aandachtspunten voor de nieuwe legislatuur, Brussel, 22 januari 2014. SERV (2014). Advies over de 
hervorming van strategische adviesraden en overlegfora. Brussel, SERV, 15 januari 2014. SERV (2016). Advies 
prioritaire voorstellen betere regelgeving. Brussel, SERV, 31 oktober 2016. 

29
  SERV (2007). Maken we goede wetten? Benchmarking van Vlaanderen. In SERA 2007. Sociaal-Economisch 

Rapport 2007. Gent, Academia Press. SERV (2009). Advies over de tussentijdse conclusies van de Commissie 
Effectieve en Efficiënte Overheid, 20 maart 2009. SERV (2010). Advies betere regelgeving voor een effectieve 
en efficiënte overheid en meer welvaart en welzijn, 10 maart 2010.. 

30
  SERV (2014). Advies slagkrachtige overheid: aandachtspunten voor de nieuwe legislatuur, Brussel, 22 januari 

2014. SERV (2015). Advies toekomstige organisatie beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek. Brussel, 
SERV, 16 maart 2015. 
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Verduidelijk dat onderbouwing van beleid meer is dan instrumentenkeuze 

Onderbouwing van beleid is meer dan instrumentenkeuze. Het moet volgens de SERV ook 

gaan over onderbouwing van beleidsdoelstellingen en probleemanalyses door visievorming, 

strategieontwikkeling en evaluatie voorafgaand aan de instrumentenkeuze. 

 Het concrete voorstel in het groenboek betreft een betere instrumentenkeuze. Maar de titel 

van het voorstel is ruimer31. Die gaat ook over (het beter onderbouwen van beslissingen 

over) de rol van de overheid en de beleidsdoelstellingen. Die ruimere invulling is de meest 

wenselijke invulling. De discussie over wat precies het beleidsprobleem is wat de concrete 

doelstellingen moeten zijn, zijn namelijk minstens even belangrijk dan de discussie over de 

instrumenten. Zo is de wijze waarop een probleem wordt gedefinieerd, vaak sterk bepalend 

voor de keuze van beleidsinstrumenten32.  

 Onderbouwing van beleid moet bovendien ook gaan over onderbouwing door visievorming 

en strategieontwikkeling. Het is niet enkel een kerntaak van de overheid om de juiste 

instrumenten in te zetten, maar ook en misschien vooral om de juiste strategie en 

doelstellingen te kiezen. Visievorming en lange termijn strategieontwikkeling zijn belangrijk 

om voldoende vooruit te zien en te zorgen voor een stabiel, toekomstgericht beleid33.  

Beantwoord de hoe-vraag 

Over de wenselijkheid van onderbouwd beleid bestaat weinig discussie. Het is vooral de vraag 

hoe er concreet voor kan worden gezorgd dat beleidsbeslissingen goed onderbouwd (en 

transparant en overlegd) zijn. Vooral daarop zou een antwoord moeten komen. 

 De vraag naar het beter en transparanter ex ante onderbouwen van beleid, regelgeving en 

keuze van beleidsinstrumenten is niet nieuw34. De vraag is dus waarom er nog geen ‘goede 

                                                
31

  Die luidt ‘Nog beter afwegen welke rol de overheid opneemt bij maatschappelijke uitdagingen, het beoogde doel 
van de ingreep beter overwegen en de beleidsinstrumenten (zoals communicatie, subsidies en belastingen) 
kiezen op basis van effectiviteit en efficiëntie’. 

32
  Een voorbeeld: als de Vlaamse overheid wil dat daken beter geïsoleerd worden en het probleem wordt 

gedefinieerd als ‘isoleren is te duur, niet rendabel’, dan zal men snel uitkomen bij een financieel instrument (een 
premie bv.). Maar als het werkelijke probleem - of een deel ervan – niet financieel van aard is maar mensen 
opzien tegen de rompslomp die erbij komt kijken, zal een premie niet (voldoende) effectief zijn, en moeten (ook) 
instrumenten van ontzorging  

33
  SERV (2014). Advies slagkrachtige overheid: aandachtspunten voor de nieuwe legislatuur, Brussel, 22 januari 

2014. 

34
  Ter illustratie wat stond als doorbraak 7.3 in het verslag van de Commissie Effectieve en Efficiënte Overheid uit 

2009. ‘Een kritische evaluatie van de geldende beleidsinstrumentenmix die door de overheid wordt gebruikt. 
Telkens nieuw beleid wordt gevormd moet deze analyse vooraf worden gemaakt’. In haar analyse terzake 
schreef deze Commissie: ‘Overheden denken in te klassieke termen over beleidsinstrumenten om het beleid te 
realiseren. Er is nood aan betere en transparantere wetgeving die duidelijk aangeeft wat de doelstellingen zijn. 
Er wordt niet altijd vooraf of voldoende nagedacht over de juiste beleidsinstrumentenmix om een beleid te 
voeren. Administratieve lasten voor bedrijven, burgers, maar ook voor andere overheden (denk aan de planlast) 
worden dikwijls vergeten. Een analyse van kosten en effecten van beleidsinstrumenten vooraf behoort niet 
steeds tot de noodzakelijke analyses die vooraf worden uitgevoerd. Er is dringend nood aan een meer 
overwogen keuze van beleidsinstrumenten(…) Dit sluit ook in dat men de beleidsinstrumentenmix evalueert 
(…), en dat men dit vooraf doet voor het nieuwe beleid (…).’ De SERV schreef in zijn advies: ‘De raad 
onderschrijft deze analyse ten volle. Het punt is echter dat deze analyse al lang geleden werd gemaakt, en dat 
daarvoor sinds 1 januari 2005 een systeem is ingevoerd dat in tal van OESO-landen en op EU-niveau bestaat, 
namelijk (regulerings)impactanalyse of (R)IA. (…)Er werden de voorbije jaren in Vlaanderen inspanningen 
gedaan om een RIA-procedure in te voeren, processen aan te passen, handleidingen te schrijven, ambtenaren 
op te leiden, gebruik door politici, parlement en adviesraden te verzekeren, enz. Het feit dat desondanks het 
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instrumentenkeuze’ is en waarom eerdere initiatieven niet zo succesvol waren. M.a.w. is 

hier, eerder dan het nogmaals herhalen wat in veel vroegere beleidsplannen ook al heeft 

gestaan, een diepgaandere probleemanalyse nodig naar de achterliggende belemmeringen. 

De SERV verwijst als element in deze discussie naar zijn analyse in het recente advies 

'prioriteiten voor betere regelgeving’ van 31 oktober 2016 over de rolverschuiving die nodig 

is tussen de ministers en kabinetten enerzijds en administratie en doelgroepen anderzijds in 

het licht van de toenemende dynamiek en complexiteit van maatschappelijke problemen, de 

belangrijke verschuivingen binnen de samenleving, het gebruik van nieuwe inspraakvormen 

en de groeiende betekenis van netwerken en initiatieven die vragen om meer co-creatie en 

co-productie. 

 Een belangrijke vraag is bovendien niet enkel ‘wat’ maar ook ‘hoe’ men wil zorgen voor 

betere en beter onderbouwde beleidsbeslissingen en regelgeving. Om een goede 

probleemanalyse te maken en op basis daarvan de keuze van beleidsinstrumenten 

transparant af te wegen, wordt in veel landen en op Europees niveau een systeem van ex 

ante reguleringsimpactanalyse gebruikt. Ook in Vlaanderen bestaat een systeem van 

reguleringsimpactanalyse. Een cruciale vraag is dus: hoe komt het dat dit instrument 

blijkbaar niet volstaat en niet goed werkt? Wat is het alternatief dat men voor ogen heeft? 

Voor de visie van de SERV terzake wordt verwezen naar het deel ‘effectieve en efficiënte 

regelgevingsprocessen’ in het advies van 31 oktober 2016 over betere regelgeving. 

Werk een ex post evaluatiebeleid uit 

Een periodieke regeringsbrede evaluatieagenda is belangrijk, maar volgens de SERV slechts 

een van de onderdelen van een ex post evaluatiebeleid.  

 De SERV verwelkomt dat de Vlaamse overheid meer aandacht wil besteden aan ex-

postevaluatie van beleid en regelgeving35, en het voorstel van de SERV overneemt om te 

werken met een onderzoeks- en evaluatieagenda en een publieke databank uit te bouwen 

waarin beleidsrelevante onderzoeken en beleidsgerichte syntheses ervan worden 

ontsloten36.  

 Ook hier is de link met ‘gedragen overheid’ belangrijk: de stakeholders zouden (via de 

adviesraden) inspraak moeten krijgen bij de bepaling van de onderzoeksthema’s en de 

formulering van de relevante beleidsvragen. 

 Ex post evaluatie moet structureel ingebed worden in beleidsprocessen, als sluitstuk van de 

beleidscyclus en tegelijk als begin van een nieuwe cyclus (‘evaluate first’ principe). 

Andere terreinen waarop kan worden gewerkt zijn de betere opvang van signalen over 

moeilijkheden bij de toepassing van wetgeving in de praktijk, een beleid rond 

                                                                                                                                                       
door de Commissie geschetste probleem blijft bestaan, heeft volgens de raad vooral te maken met de manier 
van werken en met het gebrek aan politieke steun. Zolang die onderliggende problemen niet afdoende 
aangepakt worden, hebben nieuwe initiatieven op het vlak van beleidsinstrumenten weinig kans op slagen’. 

35
  Het groenboek stelt voor om te starten met de evaluatie van regeringsbrede en transversale beleidsplannen. 

Dat lijkt een vreemde keuze, aangezien dat soort evaluaties net de moeilijkste zijn. 

36
  Voor de uitwerking en onderbouwing ervan, zie SERV (2015). Advies toekomstige organisatie beleidsrelevant 

wetenschappelijk onderzoek. Brussel, SERV, 16 maart 2015. 
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evaluatiebepalingen in regelgeving en juridische-technische evaluaties en codificaties van 

regelgeving37. 

 De SERV merkt tevens op dat het Bureau van het Vlaams parlement op 5 december 2016 

in opvolging van het SERV-advies over ex post decreetsevaluatie een reeks belangrijke 

beslissingen nam38. Zo besliste het Bureau om het Reglement van het Vlaams Parlement 

aan te vullen met de verplichting voor de leden van de Vlaamse Regering om elk jaar voor 

elk beleidsdomein een aparte beleidsevaluatienota in te dienen bij het Vlaams 

Parlement, die een lijst bevat van de geplande en lopende decreetsevaluaties, met 

indicatieve timing, en van de reeds uitgevoerde decreetsevaluaties, met toelichting van wat 

de regering met de conclusies heeft gedaan of van plan is.  

 Het Bureau van het Vlaams parlement besliste tevens om een voorstel van decreet uit te 

werken om de informatievoorziening vanuit de rechterlijke macht te organiseren over 

moeilijkheden met de toepassing of interpretatie van Vlaamse decreten en om aan de 

Vlaamse regering te vragen dat de rapportages van de Vlaamse Regering en haar 

diensten en agentschappen aan het Vlaams Parlement expliciet eventuele moeilijkheden 

zouden signaleren die die diensten en agentschappen ondervinden bij de toepassing of 

interpretatie van decreten.  

Zorg voor een goed beleidskader voor innovatieve, toekomstbestendige 
regelgeving 

Over de thematiek van innovatieve, toekomstbestendige regelgeving bracht de SERV eerder al 

twee adviezen uit. Daarin vroeg de SERV om: 

 te zorgen voor structurele aandacht voor de effecten van regelgeving op innovatie; ex ante 

door bij het maken van nieuwe regelgeving het belang van innovatie aan bod te laten komen 

en af te wegen tegen andere ‘belangen’; ex post door bv. ‘innovation deals’; 

 de noodzaak tot aanpassing van regelgeving te verminderen door de inzet van 

wetgevingsinstrumenten die toekomstbestendigheid bevorderen zoals flexibele en adaptieve 

regelgeving en niet-dwingende beleidsinstrumenten waar aangewezen; 

 een beleids- en juridisch kader uit te werken voor het werken met experimentwetgeving en 

regelluwe zones. 

De SERV verwijst naar die adviezen voor zijn concrete aanbevelingen39. 

3.2 Interactief, inclusief beleid en gedragen overheid 

De Vlaamse overheid wil haar inspanningen op het vlak van interactieve beleidsvoering 

versterken. Men wil het denken verschuiven van intern naar extern georiënteerd en een 

netwerkspeler worden waarbij samenwerking met anderen centraal staat en dienstverlening 

                                                
37

  SERV (2015). Advies ‘Tien denksporen voor ex post decreetsevaluatie in en door het Vlaams Parlement’. SERV 
(2016). Advies prioritaire voorstellen betere regelgeving. Brussel, SERV, 31 oktober 2016.  

38
  Beslissingen van het Bureau van het Vlaams Parlement van 5 december 2016 naar aanleiding van het advies 

van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over het SERV-advies Tien denksporen voor 
ex post decreetsevaluatie in en door het Vlaams Parlement. 

39
  SERV (2016). Advies experimentwetgeving en regelluwe zones. Brussel, SERV, 31 oktober 2016. SERV 

(2016). Advies prioritaire voorstellen betere regelgeving. Brussel, SERV, 31 oktober 2016. 
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meer in cocreatie en coproductie vorm geven wordt. De Vlaamse overheid wil meer en betere 

betrokkenheid, en al in een vroeg stadium, van belanghebbenden aan het beleidsproces 

realiseren. Het uitgangspunt is maatwerk. Men wil dat vertalen in een afsprakenkader, waarbij in 

de verschillende beleidsdomeinen en voor de verschillende beleidsvraagstukken duidelijkheid 

wordt verschaft over het tijdstip, de rol en de plaats van de verschillende 

participatiemogelijkheden in de verschillende fasen van het beleidsproces. Er wordt gewezen 

op belangrijke randvoorwaarden zoals een reëel politiek engagement en de noodzaak van een 

andere beleids- en bestuurscultuur om de effectiviteit en efficiëntie van advies- en 

consultatieprocessen te verbeteren en formalisme te vermijden. Het groenboek zoomt specifiek 

ook in op inclusie. De Vlaamse overheid wil in haar beleid en bestuur werken aan een 

inclusieve samenleving. Ze wil haar doelgroepenbeleid meer geïntegreerd aanpakken. 

Voorstellen van het groenboek zijn: 

 voorstel 13: inzetten op vernieuwende samenwerkingsvormen, zoals cocreatie en 

coproductie, waarbij mensen vertegenwoordigd worden door belangenorganisaties 

aangevuld worden met meer horizontale, tijdelijke verbanden tussen gelijkgestemden, veelal 

informeel en rond een welbepaald belang. De overheid communiceert transparant over die 

praktijken en evalueert ze op hun meerwaarde.  

 voorstel 17: de beleidsvoering principieel altijd interactief doen in alle fases van het 

beleidsproces (agendavorming, beleidsvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering, 

beleidsevaluatie), met betere informatie, communicatie, transparantie en feedback. 

 voorstel 18: maximaal inzetten op digitale en open consultaties om de kansen op gelijke 

toegang tot het beleid te vergroten. Dit wordt gekoppeld aan voorstellen voor 

capaciteitsopbouw bij belanghebbenden en de overheid zelf om volwaardig en 

geloofwaardig te kunnen participeren aan consultaties en overleg, meer voorspelbaarheid 

door consultaties zorgvuldig te plannen via roadmaps en ontsluiting van alle consultaties op 

één digitaal publiek platform. 

 voorstel 19: de rol van de strategische adviesraden herijken: ofwel van adviesraden 

‘flexibele strategische adviesorganen maken die mee zorgen voor het binnenbrengen en 

organiseren van advies en overleg’ ofwel ‘permanente strategische adviesorganen die de 

minister over strategische hoofdlijnen adviseren’. In de eerste optie worden de strategische 

adviesraden hervormd tot meer flexibele netwerkorganisaties (kleine vaste kern, aangevuld 

met flexibele pool op basis van het onderwerp). In de tweede optie wil men de strategische 

adviesraden alleen op strategisch niveau laten meedenken of voordenken. De verplichte 

adviesvragen worden dan geschrapt en vervangen door een jaarlijks in overleg met de 

Vlaamse Regering op te maken adviesagenda. 

 voorstel 20: de rol, de taakstelling en de samenstelling van alle permanente 

adviesstructuren regelmatig kritisch herbekijken. 

 Voorstel 5: Nog meer inclusief en afgestemd beleid ontwikkelen voor kwetsbare 

doelgroepen, zoals personen met een beperking, personen met een migratieachtergrond, 

ouderen, mensen in armoede en jongeren 

 Voorstel 6: Waken over e-inclusie op weg naar een digitale overheid 

Volgens de SERV is het om meerdere redenen cruciaal dat beleid gedragen tot stand komt en 

uitgevoerd wordt. De SERV verwelkomt dan ook de belangrijke plaats die het groenboek geeft 

aan het meer en beter betrekken van stakeholders in alle fases van het beleidsproces en de 
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dienstverlening40. Dit is een belangrijke vooruitgang ten opzichte van eerdere beleidsplannen41 

en vergt (voor sommige domeinen) inderdaad een belangrijke verschuiving in de manier waarop 

de Vlaamse Regering en Vlaamse overheid vandaag werkt. De bovenvermelde uitgangspunten 

zijn goed. Meerdere concrete voorstellen uit het groenboek sluiten aan bij eerdere SERV-

adviezen en kunnen op de steun van de SERV rekenen: 

 het nog meer betrekken van gebruikers bij de vormgeving en verbetering van de publieke 

dienstverlening via cocreatie en gebruikersfeedback (‘buiten naar binnen kijken’ om de 

dienstverlening en processen beter te organiseren). De SERV concretiseerde dit verder in 

het advies ‘betere regelgeving’ van 31 oktober 2016 en ondersteunde daarin instrumenten 

zoals ‘service design’ en ‘life event scans’ en ‘innovation-labs’; 

 het engagement om de beleidsvoering principieel altijd interactief doen in alle fases van het 

beleidsproces (agendavorming, beleidsvoorbereiding, besluitvorming, beleidsuitvoering, 

beleidsevaluatie); 

 het gebruik van roadmaps met een duidelijke planning van de belangrijkste processtappen 

en participatiemomenten om te zorgen voor meer transparantie, het nodige maatwerk en 

een betere organisatie van de beleidsvoorbereidings- en besluitvormingsprocessen, en het 

voornemen om die procesplanning steeds publiek te maken via een centrale webpagina 

waarop alle informatie met inbegrip van de relevante documenten wordt gecentraliseerd. 

 het voornemen om te investeren in capaciteitsopbouw zowel bij de belanghebbenden als bij 

de overheid om volwaardig en geloofwaardig te kunnen participeren aan consultaties en 

overleg. 

Toch is de SERV ook bezorgd en verontwaardigd over sommige in het groenboek opgenomen 

voorstellen. Hierna formuleert de SERV een aantal bemerkingen en aanbevelingen. 

Zorg voor een gedragen visie en een echt consultatiebeleid 

Zoals reeds toegelicht, vindt de SERV het een bijzonder spijtige zaak en een gemiste kans dat 

de inspanningen en de resultaten van het debat dat de afgelopen maanden werd gevoerd rond 

het groenboek ‘advies en overleg’ niet ten volle werden gevaloriseerd richting Vlaamse 

regering, Vlaams parlement, Vlaamse overheid en alle belanghebbenden. De SERV hoopt dat 

dit alsnog kan gebeuren om te komen tot een duidelijke en gedragen visie op consultatie en 

advies en tot een volwaardig consultatiebeleid. 

 Een volwaardig consultatiebeleid omvat meer dan de discussie over of implementatie van 

een aantal losstaande voorstellen zoals die in het groenboek bestuur zijn opgenomen. Er is 

                                                
40

  In het Pact 2020 is het engagement opgenomen om “alle maatschappelijke actoren meer actief bij het beleid te 
betrekken” en om “de informatie-, consultatie-, overleg-, communicatie- en verantwoordingspraktijk te 
verbeteren, en nieuwe vormen van participatie en e-democratie te ontwikkelen.” 

41
  In 2009 moest de SERV nog schrijven: “Transparantie en participatie zijn basisinstrumenten om kwaliteitsvol 

beleid en regelgeving te ontwerpen. Een strategie gericht op een effectieve en efficiënte overheid moet dan ook 
een belangrijke plaats reserveren voor het versterken van transparantie en participatie in alle beleidsprocessen. 
Uit de internationale benchmarking die de SERV in 2007 uitvoerde en uit ander onderzoek, blijkt dat de 
achterstand van Vlaanderen op dit punt aanzienlijk is. Er is nood aan een daadwerkelijke en fundamentele 
verbetering van de transparantie, consultatie en verantwoording door de uitbouw van een echt consultatiebeleid 
en een nieuwe beleidscultuur. (…) De SERV vraagt dat de idee van een open overheid (d.w.z. een overheid die 
volledig transparant werkt en in dialoog met en/of na daadwerkelijke consultatie van stakeholders doelstellingen 
bepaalt, beleidsmaatregelen ontwerpt en resultaten evalueert) veel meer wordt uitgewerkt. Nu is de teneur in 
het verslag veeleer negatief. Het wekt de indruk dat overleg, consultatie en advies vooral belemmeringen 
zouden zijn voor een effectief en efficiënt beleid” 
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nood aan een samenhangende visie, aanpassing van bestaande beleids- en 

regelgevingsprocessen, invoering, verbetering of concrete toepassing van instrumenten 

zoals gebruik van minimumnormen, conceptnota’s, de regelgevingsagenda, de 

consultatiecode, …, maatregelen gericht op capaciteitsopbouw bij zowel overheid als 

belanghebbenden en cultuurverandering enz. Het materiaal daarvoor is beschikbaar, in 

internationale benchmarkings (OESO, Jacobs&Associates, SERV, ICW, …) en ander 

onderzoek (SBOV, CEEO, SERV…).  

 Een goed vertrekpunt vormen de ‘OECD Best Practice Principles on Stakeholder 

Engagement in Regulatory Policy’ die momenteel op OESO-niveau worden gefinaliseerd. 

Het eerste principe dat de OESO voorop stelt luidt trouwens: ‘Governments should 

establish a clear policy identifying how open and balanced public consultation on the 

development of rules will take place’. De OESO Practice Principles bevatten diverse zaken 

die al lang door de SERV worden gevraagd (zie kader). 

Belangrijkste elementen uit de OECD Best Practice Principles on Stakeholder Engagement in Regulatory 

Policy
42

 

 Governments should establish a clear policy identifying how open and balanced public consultation on the 

development of rules will take place. a clear. This implies aross-cutting, government-wide guiding policy on how 
to engage with stakeholders with clearly stated objectives and leadership and strong commitment to information, 
consultation and active participation in policy-making at all levels, from politicians, senior managers and public 
officials’.  

 Governments should co-operate with stakeholders on reviewing existing and developing new regulations. It is 
important that the engagement policy covers stakeholder engagement throughout the whole Regulatory 
Governance Cycle. 

 For successful stakeholder engagement actions, governments need to plan and act strategically. Sufficient 

time for stakeholder engagement activities must be planned beforehand. An insufficient amount of time may 
result in rushed consultations that only tick the box and fulfil the obligation without any actual impact on the 
quality of regulations. Careful planning of how and when stakeholders will be engaged beforehand in the 

process helps to identify the stages of the project when stakeholders' input will be required and, therefore, allows 
governments to choose the right tools that for the different stages of developing regulatory proposals. 

 Stakeholder engagement should be proportionate to the significance and impact of regulations, there should 
nevertheless be full transparency and predictability and a certain level of uniformity of the process; there 

should always exist an opportunity for every stakeholder to express their opinions and provide inputs. 
Governments should actively engage all relevant stakeholders during the regulation-making process and 

designing consultation processes. Governments should try to reach out to those who are usually least 
represented in the rule-making process. 

 Governments should consult with all significantly affected and potentially interested parties, whether domestic or 
foreign, where appropriate at the earliest possible stage while developing or reviewing regulations. Engaging 

with stakeholders should therefore start as early as possible in the process. 

 Administrations need to provide stakeholders with the most relevant and timely information available. 

Governments should make available to the public, as far as possible, all relevant material from regulatory 
dossiers including the supporting analyses, and the reasons for regulatory decisions as well as all relevant data. 
This includes all the background analyses, expert papers, description of the problem, the impact assessment 
studies, etc. This information should be presented, as much as possible, in a language that is understandable 
to non-experts in the field. Administrations might find it useful to identify specific questions for the consulted 

parties to guide the consultation process.  

 Stakeholder engagement should be closely integrated with Regulatory Impact Assessment. Governments 

should consult on all aspects of impact assessment analysis and use impact assessments as part of the 
consultation process.  

 Governments have to provide stakeholders with sufficient time to submit their views. Clear timelines must be 
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set and publicised for stakeholder engagement activities 

 It is important to choose consultation tools that are suitable for the types of stakeholder engagement and for 

the right phase of the engagement process.  

 Central consultation portals should be created. Governments should not be afraid to experiment with new 

tools but ICTs are not the only way of communication with the public. Governments should mind the digital gap. 

 It is necessary that the administration provides feedback to those who take part in stakeholder engagement 

activities. 

 When processing stakeholders' input, it is necessary to balance different interests. Regulators should also 

consider weighting responses to help provide a more realistic comparison between views provided by individuals 
and views provided from a representative of a larger group of people. 

 Capacities in public administration to conduct effective and efficient stakeholder engagement should receive 
adequate attention. Civil servants should be held accountable for adhering to the principles of open government 
and stakeholder engagement in regulatory policy. Mechanisms and institutions to actively provide oversight of 

regulatory policy procedures and goals, support and implement regulatory policy should be established. 

 Governments should regularly evaluate both their stakeholder engagement policy and individual engagement 

activities towards achieving their goals. 

Zet kwaliteitsvolle betrokkenheid voorop i.p.v. maximaal inzetten op 
internetconsultaties 

De SERV vindt dat de klemtoon moet liggen op de capaciteit om goed te kiezen uit het palet 

aan mogelijke participatie- en consultatiemethoden en werkwijzen, en om die vervolgens ook op 

een professionele manier uit te voeren, en niet op een maximale inzet van digitale en open 

internetconsultaties. Die kunnen volgens de SERV geen alternatief zijn voor meer op maat van 

de problematiek of doelgroep toegesneden consultatiemethoden en al helemaal niet voor 

adviesvragen aan adviesraden. 

 De SERV is steeds voorstander geweest van het gebruik van geschikte 

consultatiemethoden, afgestemd op het beleidsprobleem, de doelgroep en de beleidsfase 

in kwestie43. Er is immers een brede consensus, zo blijkt ook uit de analyses gemaakt in 

voorbereiding van een groenboek ‘advies en overleg’, dat er op het vlak van 

consultatiemethoden vandaag te weinig maatwerk is en dat een uitbreiding nodig is van het 

palet aan methoden en momenten waarop belanghebbenden worden betrokken. Er bestaan 

immers veel methoden die hun nut en plaats kunnen hebben afhankelijk van de context.  

 Zo wordt de laatste jaren – met wisselend succes – ook gewerkt via rechtstreekse inbreng 

en betrokkenheid van individuele burgers. Burgers krijgen dan toegang tot de 

besluitvorming, liefst zo rechtstreeks mogelijk, waarbij de nadruk vaak ofwel ligt op directe 

democratie (zoals referenda of volksraadplegingen), ofwel op inclusiviteit, op toegang tot het 

debat voor gewone burgers (zgn. participatieve democratie) ofwel op de kwaliteit van de 

dialoog, op intensieve interactie (zgn. deliberatieve democratie). Traditionele werkwijzen 

zoals raadpleging van adviesraden en openbare onderzoeken worden dan aangevuld of 

soms vervangen door brede bevragingen, burgerpanels, focusgroepen, 

consensusconferenties, enz. Consultaties gebeuren stilaan ook meer met behulp van 

interactieve webapplicaties, sociale media en andere elektronische technologieën 
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  SERV (2007). Maken we goede wetten? Benchmarking van Vlaanderen. In SERA 2007. Sociaal-Economisch 
Rapport 2007. Gent, Academia Press. SERV (2010). Advies betere regelgeving voor een effectieve en efficiënte 
overheid en meer welvaart en welzijn, 10 maart 2010. SERV (2010). Wetgevingsprocedures, -structuren en -
instrumenten in Vlaanderen: een evaluatie van 10 jaar wetgevingsbeleid in Vlaanderen, Rapport, 10 maart 
2010… 
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(internetconsultatie, elektronische discussiefora, e-panels, e-surveys, gebruik van ‘virtual 

reality’, …). Er wordt ook verkend in hoeverre er steun is voor nieuwe vormen van 

democratie zoals representatie door loting. Het is echter ook duidelijk dat dergelijke 

vernieuwingen niet zonder problemen zijn. Zo is het de vraag wie er daadwerkelijk mee zal 

kunnen en willen doen en hoe directe en representatie democratie op elkaar kunnen worden 

afgestemd. De ontwikkelingen leiden tot een ‘hybride democratie’ met meerdere vormen van 

interactief beleid en inspraakarrangementen. 

 Het groenboek stelt voor om open internetconsultaties te gaan gebruiken als belangrijkste 

methode om te consulteren (‘maximaal inzetten’), en met name ‘om de kansen op gelijke 

toegang tot het beleid te vergroten’. Men wil op die manier ‘zo breed, transparant en 

toegankelijk mogelijk consulteren over beleidsissues, zodat alle belangen aan bod kunnen 

komen’. Uit de ervaringen tot dusver blijkt echter dat de deelname aan internetconsultaties 

vaak heel beperkt is (op meer dan de helft van de consultaties komt niet meer dan 5 

reacties, zo blijkt uit Nederlands onderzoek)44, en dat deelnemers aan internetconsultaties 

voornamelijk één laag uit de samenleving vertegenwoordigen: hoger opgeleide, oudere 

mannen. Andere groepen uit de samenleving worden vaak nauwelijks bereikt. Ook de 

kwaliteit of bruikbaarheid van de reacties schommelt sterk. Internetconsultaties zijn ook 

ééndimensionele processen waarbij de burger een mening kan geven zonder uitgedaagd te 

worden deze mening te toetsen aan feiten, aan wetgeving, aan andere meningen. 

Internetconsultaties zijn dus allesbehalve een panacee. Ze kunnen volgens de SERV geen 

alternatief zijn voor meer op maat van de vraagstelling, problematiek of doelgroep 

toegesneden consultatiemethoden en al helemaal niet voor adviesvragen aan adviesraden 

(zie verder). 

 Dat betekent echter niet dat open internetconsultaties geen rol kunnen hebben. Ze passen 

volgens de SERV echter eerder in een streven naar maximale transparantie van de 

besluitvorming dan in een streven naar een goede inspraak. Het is in die zin dat ook de 

OESO ze ziet: als een instrument voor maximale transparante, niet als een alternatief voor 

meer traditionele werkwijzen45. 

 Een belangrijk punt is hoe de input uit consultaties nadien worden verwerkt. Interessant is 

hier dat de OESO wijst op de nood aan het ‘wegen’ van de input uit consultaties: 

‘Regulators should also consider weighting responses to help provide a more realistic 

comparison between views provided by individuals and views provided from a 

representative of a larger group of people.’46 De SERV onderschrijft dit standpunt. Dit is 

vandaag in de praktijk immers soms een knelpunt. 

Zorg voor verbetering van de werking van adviesraden 

De SERV vraagt om de voorstellen van het groenboek inzake adviesraden te herbekijken. De 

SERV vindt niet dat er een keuze moet worden gemaakt uit de twee voorgestelde opties. 

Adviesraden moeten optimaal kunnen worden ingezet om de inhoudelijke keuzes in het 

beleidsproces te versterken door inbreng van (terrein)kennis en draagvlak. De essentie is om 
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  PLATO/OckhamIPS (2016). Doelrealisatie Internetconsultatie. Onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk 
Onderzoek en Documentatie Centrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.  

45
   GOV/RPC(2016)23 

46
  GOV/RPC(2016)23 
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hun betrokkenheid te kunnen afspreken en organiseren, en dit op de momenten en voor de 

dossiers die er echt toe doen. 

 De figuur van strategische adviesraden heeft volgens de SERV, naast andere vormen van 

consultatie, een belangrijke waarde als instrument om de consultatie van 

belanghebbenden te institutionaliseren. Zij zorgen voor een structurele en gestructureerde 

betrokkenheid van representatieve middenveldorganisaties in diverse fasen van de 

beleidscyclus, ondersteund door een reeks wettelijke waarborgen inzake o.a. 

onafhankelijkheid, samenstelling, ondersteuning, rechten en bevoegdheden, … Een goed 

stelsel van adviesraden zorgt voor duidelijke (spel)regels, een grote continuïteit, de opbouw 

van deskundigheid, een intensieve dialoog tussen diverse organisaties en een verzekerde 

transparantie (ook richting parlement). Adviesraden laten toe om de deskundigheid, kennis 

en informatie die bij de doelgroepen aanwezig is te benutten en bevorderen de 

totstandkoming van een consensus waardoor maatschappelijk draagvlak ontstaat en de 

stabiliteit, het vertrouwen en de sociale cohesie toenemen. Een goed werkend advies- en 

overlegmodel is en blijft dus cruciaal. 

 In die zin vindt de SERV niet dat er wat de strategische adviesraden betreft een keuze moet 

worden gemaakt uit de twee voorgestelde opties. In eerdere adviezen heeft de SERV 

gesteld dat hij bereid is om én andere stakeholders bij zijn advisering te betrekken, én mee 

wil zorgen voor het organiseren van bredere consultaties, én wenst te adviseren over de 

strategische hoofdlijnen van het beleid, én voorstander is van een (jaarlijks) in overleg met 

de Vlaamse Regering op te maken adviesagenda47. In de praktijk gebeurt dat ook al 

grotendeels. De rol van strategische adviesraden beperken door ze alléén agenderend en 

op strategische hoofdlijnen te laten adviseren, is niet wat het maatschappelijk middenveld 

wil. In eerdere adviezen hebben de SERV en de SAR’s gesteld dat ook advisering in de 

fase van de besluitvorming belangrijk is of kan zijn. Adviesraden moeten onafhankelijk en in 

alle vrijheid kunnen beslissen waarover ze advies willen geven (proactief of retroactief, op 

strategisch of operationeel niveau, agenderend of evaluerend, …). De essentie is dat 

adviesraden op een goede manier worden ingezet om de inhoudelijke keuzes in het 

beleidsproces te versterken door inbreng van hun (terrein)kennis en draagvlak. Dat betekent 

vooral dat er ruimte is om hun betrokkenheid te kunnen afspreken en organiseren, bij de 

dossiers en op de momenten die er echt toe doen, zowel in de fase van agendasetting en 

beleidsvoorbereiding als in de fase van de besluitvorming en in de fase van de 

beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Overleg, consultatie en advies moeten tijdig 

gebeuren om de nuttige inbreng in de beleidskeuzes te waarborgen. Conceptnota’s moeten 

blijvend worden gebruikt, en dat zoals initieel bedoeld: als basis voor dialoog en 

maatschappelijk overleg in een vroege fase van de besluitvorming, niet om een politiek 

akkoord in een vroege fase zonder inspraak vast te klikken48. Er moet voldoende tijd zijn om 
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  SERV/SAR’s (2013). Advies over de hervorming van de strategische adviesraden. Brussel SERV, 20 december 
2013. SERV (2014). Advies over de hervorming van strategische adviesraden en overlegfora. Brussel, SERV, 
15 januari 2014. 

48
  Conceptnota’s worden nu soms principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering zonder dat er een 

consultatie op volgt, en er wordt vaak naar verwezen in termen van: “Conceptnota werd op datum X 
goedgekeurd door de Vlaamse regering.” Hierdoor lijken het geen conceptnota’s zoals initieel bedoeld maar 
beslist beleid. De huidige situatie is m.a.w. verwarrend. Men zou duidelijker moeten werken met conceptnota’s 
enerzijds en beleidsbeslissingen anderzijds, of met groen- en witboeken (zie SERV-advies groen- en witboeken 
uit 2011). 
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adviezen te onderbouwen en het nodige overleg met de achterban toe te laten. Het is 

wenselijk dat de Vlaamse regering meer in dialoog gaat en transparante feedback geeft 

over het gevolg dat aan adviezen werd gegeven49.  

 Deze elementen zijn tevens terug te vinden in het vijfpuntenprogramma dat de SERV 

samen met de SAR’s in 2013 vooropstelde50. De SERV hoopt alsnog dat een echte, open 

dialoog met de Vlaamse overheid, de Vlaamse regering en het Vlaams parlement mogelijk 

is om samen de effectiviteit en efficiëntie van de advies- en consultatieprocessen te 

verbeteren. 

 Voorstel 20 luidt dat men ‘het bestaan en de samenstelling van de permanente 

adviesstructuren regelmatig kritisch wil herbekijken’. Uit de toelichting door de Vlaamse 

administratie van het groenboek (mondeling en ppt) blijkt dat dit voorstel betrekking heeft op 

advies- en overlegorganen buiten de SAR’s (‘voorstel 20: permanente advies- en 

overlegorganen buiten SAR’s regelmatig inventariseren en kritisch herbekijken naar 

samenstelling, rol en impact’). Dat is niet duidelijk uit het groenboek. De SERV merkt tevens 

op dat frequente hersamenstellingen kunnen leiden tot onrust en verlies aan 

onafhankelijkheid. De regelmaat en criteria moeten vooraf voor iedereen duidelijk zijn en 

mogen niet tussentijds (bv. nav een conflict) herbekeken worden. De regelmaat mag ook 

niet te kort zijn, om een zekere continuïteit en opbouw van vertrouwen tussen diverse 

actoren mogelijk te maken. 

Verhoog de ambitie op het vlak van inclusie 

De voorstellen op het vlak van inclusief beleid zijn volgens de SERV niet ambitieus genoeg. 

 Conform zijn platformtekst 2030, ziet de SERV superdiversiteit als één van de drie grote 

structurele ontwikkelingen binnen de economie en samenleving. Duurzame inclusieve 

groei is bovendien de kern van de gezamenlijke toekomstvisie van de sociale partners.  

 Tegen die achtergrond is voorstel 5 te beperkt van opzet. Het houdt in dat een aantal 

specifieke transversale beleidsplannen (armoede, gelijke kansen, jeugd- en 

kinderrechten, integratie, ouderen) zo veel mogelijk zouden geharmoniseerd of geïntegreerd 

worden om zo een aantal specifieke doelgroepen geïntegreerder te benaderen. Volgens de 

SERV moet meer ten gronde worden nagegaan wat, in het licht van superdiversiteit en de 

problematiek van diverse kwetsbare groepen, nodig is om een inclusief beleid te voeren en 

                                                
49

  In sommige gevallen ontvangt de SERV van de bevoegde minister die de adviesvraag stelde ook een reactie op 
het advies die toelicht op welke manier rekening wordt gehouden met het SERV-advies. Enkele voorbeelden 
zijn de reactie van de minister van werk op het advies over leren en werken, van de minister van onderwijs op 
de adviezen over het Actieplan Ondernemend Onderwijs, het advies over de conceptnota bestuurlijke 
optimalisatie, en over de conceptnota’s Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs, uitbouw van het hoger 
beroepsonderwijs en lerarenopleidingen versterken, en van de minister bevoegd voor bestuurszaken op het 
advies over horizontaal integratiebeleidsplan. Dit zijn positieve voorbeeld van feedback op adviezen. Helaas is 
dit nog lang geen vaste praktijk. In toenemende mate is wel een repliek op de adviezen opgenomen in een nota 
aan de Vlaamse Regering en vraagt ook het Vlaams parlement om die repliek toe te voegen in een memorie 
van toelichting bij een ontwerpdecreet. De SERV moet die dan zelf ‘ontdekken’ en gaan zoeken in documenten 
die voor andere instanties zijn bestemd. 

50
  Zie de brief van de voorzitters van de strategische adviesraden van 18 november 2013, het gezamenlijke advies 

van de SERV en de SAR’s van 20 december 2013 over de hervorming van de strategische adviesraden, en het 
SERV-advies van 15 januari 2014 over de hervorming van strategische adviesraden en overlegfora. 
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welke (nieuwe) instrumenten daartoe nodig zijn. De realiteit leert immers dat de effectiviteit 

van de bestaande transversale beleidsplannen en instrumenten beperkt zijn. 

 Ook voorstel 6 is volgens de SERV te weinig ambitieus. Er is in het licht van de digitalisering 

meer nodig dan ‘waken over e-inclusie op weg naar een digitale overheid’. De overheid 

heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om hier een actieve rol te spelen en bij digitale 

dienstverlening ook het correcte gebruik ervan te faciliteren en te garanderen voor iedereen. 

Voor een nadere uitwerking hiervan verwijst de SERV naar zijn advies betere regelgeving 

van 31 oktober 2016. 

3.3 Gecoördineerd beleid, kwaliteitsvolle dienstverlening, 
geïntegreerde en wendbare overheid 

Het groenboek bevat meerdere voorstellen die gaan over gecoördineerd beleid en een 

geïntegreerde, wendbare overheid. De Vlaamse overheid wil minder verkokerd werken en goed 

samenwerken met de lokale besturen, de andere deelstaten, de federale overheid en de 

Europese Unie. Het groenboek bevat ook diverse voorstellen om de diensten die de Vlaamse 

overheid biedt verder te verbeteren en te digitaliseren.  

Voorstellen van het groenboek zijn: 

 voorstel 7: de communicatie van de overheid altijd ‘heerlijk helder’ formuleren 

 voorstel 8: de verschillende contactmogelijkheden met de overheid verruimen 

 voorstel 11: burgers het recht geven gegevens maar één keer aan overheid door te geven 

 voorstel 12: één duidelijke digitale overheidsomgeving met betrouwbare informatie 

aanbieden 

 voorstel 21: nieuwe ambitieuze dienstverleningsengagementen bepalen en uitvoeren 

 voorstel 22: voorstel 1 tot en met 21 bekijken met interbestuurlijke bril 

 voorstel 23: een jaarlijks interbestuurlijk werkprogramma opstellen en uitvoeren 

 voorstel 24: taken aan bestuursniveaus toekennen op basis van subsidiariteit en 

homogeniteit objectiveren 

 voorstel 25: werking van de Vlaamse overheid flexibiliseren en inzetten op programma- en 

projectwerking 

 voorstel 26: inzetten op ‘public service motivation’ van ambtenaren 

 voorstel 27: inzetten op nieuwe vormen van leiderschap bij de Vlaamse overheid 

 voorstel 28: de samenwerking tussen de politiek en de administratie versterken 

 voorstel 29: kernprocessen en ondersteunende processen stroomlijnen 

 voorstel 30: rapporteringsinspanningen binnen de overheid optimaliseren 

Vul de voorstellen inzake kwaliteitsvolle dienstverlening en digitale overheid 
verder aan 

De SERV ondersteunt de voorstellen (7, 8, 11, 12, 21) op het vlak van kwaliteitsvolle 

dienstverlening en digitale overheid. De SERV vraagt dat ze verder aangevuld worden en op 

onderdelen ambitieuzer worden geformuleerd. Voor meer details en concrete aanbevelingen bij 

de onderstaande punten verwijst de SERV naar zijn advies ‘betere regelgeving’ van 31 oktober 

2016. 

 Burgers het recht geven om hun gegevens maar één keer door te geven aan de overheid, 

en dat recht ook afdwingbaar maken, zal niet volstaan om het principe van de eenmalige 
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gegevensopvraging daadwerkelijk te realiseren als andere belemmeringen blijven 

bestaan. De klemtoon moet liggen op de daadwerkelijke toepassing en uitbreiding van de 

eenmalige gegevensopvraging. 

 De SERV vraagt ook om de belemmeringen weg te werken om sociale rechten 

automatisch toe te kennen en om, zolang een volledig automatische toekenning nog niet 

mogelijk is, systemen van halfautomatische toekenning toe te passen. Automatische 

rechtentoekenning komt niet ter sprake in het groenboek. 

 Er is nood aan een meer doorgedreven communicatiebeleid voor regelgeving. Met het 

recente decreet houdende de normen voor de Vlaamse overheidscommunicatie werd een 

belangrijke stap gezet om de overheidscommunicatie te verbeteren. Maar tussen deze 

normen en de toepassing ervan in de praktijk gaapt nog een grote kloof. De SERV vraagt 

meer aandacht voor begrijpbare en toegankelijke regelgeving en voor het tijdiger en vlotter 

bekend maken van nieuwe regels en wanneer ze in werking treden. 

 De SERV vraagt dat gebruikers nog meer worden betrokken bij de vormgeving en 

verbetering van de publieke dienstverlening. Het principe moet zijn dat het ontwerpen, 

ontwikkelen en beheren van (nieuwe) dienstverlening mee gebeurt op basis 

gebruikerservaringen en -inzichten. Instrumenten zoals ‘service design’ en ‘life event 

scans’ zijn daarbij nuttige instrumenten.  

 Volgens de SERV is er in het groenboek nog te weinig aandacht voor de impact van de 

digitalisering op de overheid en op de rol die de overheid kan spelen in de digitalisering 

(cf. supra). Specifieke aandachtspunten zijn de verdere uitbouw van de digitale 

dienstverlening – samen met de lokale besturen en de federale overheid – en van 

digitaalvriendelijke regelgeving die state-of-the-art toepassingen mogelijk maken, met ook 

initiatieven om bij digitale dienstverlening het gebruik ervan te faciliteren en te garanderen 

voor iedereen; 

 Tot slot wijst de SERV erop dat de sociale partners of het bredere middenveld soms ook 

partners zijn in de uitvoering van het beleid, doordat ze bepaalde taken opnemen in de 

toepassing van de regelgeving of informatie over regelgeving helpen verspreiden. Het is 

dan ook belangrijk om als overheid samen met de sociale partners en het middenveld in te 

zetten op efficiëntie, vereenvoudiging en digitalisering in de communicatie en 

dienstverlening en daar de nodige wisselwerking rond te organiseren. 

Werk aan een gecoördineerd beleid en een geïntegreerde, wendbare overheid 

De SERV wenst te beklemtonen dat er op het vlak van gecoördineerd beleid en een 

geïntegreerde, wendbare overheid nog een hele weg af te leggen is.  

 Burgers, bedrijven en organisaties vragen een overheid die transparant is, als één geheel 

opereert en met één stem spreekt; een overheid die vanuit maatschappelijke vraagstukken 

en vanuit de ‘klant’ redeneert en niet vanuit de indeling van het overheidsbeleid en de 

overheidsorganisatie in beleidsdomeinen en beleidsvelden; een overheid die minder 

verkokerd en meer probleem- en resultaatsgericht werkt51. Van dat ideaalbeeld zijn we nog 

verder verwijderd. De SERV verwelkomt dan ook de aandacht die het groenboek hieraan 

geeft.  
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  SERV (2016). Advies prioritaire voorstellen betere regelgeving. Brussel, SERV, 31 oktober 2016. 
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 De SERV waardeert ook dat de ideeën over hoe te komen tot gecoördineerd beleid en een 

geïntegreerde, wendbare overheid zijn geëvolueerd in de richting zoals door de SERV 

geadviseerd in zijn advies over slagkrachtige overheid uit 2014. Voor een doorgedreven 

afstemming en samenwerking binnen de Vlaamse overheid is een aangepaste cultuur nodig 

– gericht op gezamenlijke doelstellingen in functie van het algemeen belang in plaats van 

entiteiten die opereren als eilanden – ondersteund door organisatiestructuren en incentives 

die effectief, efficiënt en kwaliteitsvol (samen) werken bevorderen en overlappingen en 

dubbel werk vermijden. Dat vergt deels ook nieuwe manieren van coördinatie en 

samenwerken bij de voorbereiding van beleid en regelgeving, via projectmatige werking, 

‘cross-agency teams’ en ‘delivery units’ zoals vermeld in de visie 2050 van de Vlaamse 

regering en de SERV-platformtekst 2030; manieren die coördinatie vanuit de 

professionaliteit van de inhoudelijke medewerkers mogelijk maken als aanvulling of 

alternatief voor de stroeve formele en hiërarchische vormen van coördinatie. De sleutel voor 

verbetering ligt bij de regering, de ministers en de topambtenaren. Zij moeten de onderlinge 

coördinatie beter organiseren en ambitie tonen om daadwerkelijk samen te werken over 

partij- en ambtelijke grenzen heen. 

 Verder wijst de SERV op de nood aan meer coherentie en samenwerking tussen de 

verschillende bestuurslagen, in het bijzonder ook met de lokale besturen, en op initiatieven 

om beter te wegen op de Europese besluitvorming en ervoor te zorgen dat de implementatie 

van Europese regelgeving consequent, tijdig, transparant en correct gebeurt. Het advies 

‘betere regelgeving’ van 31 oktober 2016 bevat hierover meerdere aanbevelingen. 

 Tot slot vraagt de SERV verdere initiatieven om te komen tot een stroomlijning en 

vereenvoudiging van beleidsinstrumenten zoals vergunningen, erkenningen, subsidies, 

fiscale instrumenten en inspecties. Ook hierover bevat het advies ‘betere regelgeving’ van 

31 oktober 2016 meerdere aanbevelingen. 
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