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Beleidsnota Buitenlands beleid, Internationaal Ondernemen en Ontwikkelingssamenwer-

king 2014-2019. 

 

Mijnheer de minister-president, 

 

Wij hebben kennis genomen van de beleidsnota Buitenlands beleid, Internationaal Ondernemen 

en Ontwikkelingssamenwerking 2014-2019. 

De SERV fungeert al jarenlang als partner van het Vlaamse internationale beleid en heeft ook 

zelf een eigen missie waarbinnen internationale samenwerking tot stand komt.  

In dit advies formuleren we enkele suggesties voor verdere samenwerking . 

 

Hoogachtend 

 

 

 

 

 

 

Pieter Kerremans  

administrateur-generaal  
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Krachtlijnen 

 De Vlaamse sociale partners hechten veel belang aan de multilaterale instelling 

IAO die als tripartite orgaan van de VN instaat voor de wereld van de arbeid en 

de arbeidsverhoudingen. Ze wijzen er op dat ze sinds meer dan 15 jaar hebben 

meegewerkt als technische partner in de IAO-projecten die door de Vlaamse re-

gering werden gefinancierd voor zover die betrekking hadden op sociaal overleg 

en andere voor de sociale partners belangrijke thema’s. 

 Inhoudelijk stellen ze voor om de thema’s van sociaal overleg niet te laten vallen 

en zijn ze bereid hun expertise mee in te schakelen bij de internationale uitwisse-

ling van goede praktijkvoorbeelden.   

 De Vlaamse sociale partners vragen aandacht voor de landen aan de oost- en 

zuidkant van de Europese unie, zeker in de context van wat er nu gebeurt in Oe-

kraïne. 

 Werken aan een grotere Europese bewustwording en aan de transparantie over 

het Vlaamse standpunt in EU-dossiers is volgens de SERV positief en de Vlaam-

se sociale partners worden hierbij graag betrokken op basis van hun expertise. 

 Zelf zullen ze verder blijven inzetten op deelname aan Europese projecten van 

ervaringsuitwisseling en samenwerking. 

 De Vlaamse sociale partners vinden het positief dat de beleidsnota ernaar streeft 

de ambities van het Pact 2020 na te streven en geven in het advies de verschil-

lende sporen aan. 

 Een afstemming van het Vlaamse beleid met dat van de federale en Europese 

overheden om de participatie van KMO’s in internationale activiteiten te stimule-

ren mag niet ontbreken. 

 De SERV-partners waarschuwen voor de impact van budgettaire ingrepen op de 

internationale ambities en projecten van de Vlaamse ondernemingen en vestigen 

de aandacht op het belang van de internationalisering van de Vlaamse bedrijven 

en op de vereenvoudiging van de exportprocedures . 

 Ze zijn verheugd dat de beleidsnota blijft focussen op de arbeids- en milieunor-

men aangevuld met respect voor mensenrechten. Het lopende IAO-project is een 

mooi voorbeeld van de rol die Vlaanderen internationaal opneemt. De SERV 

partners willen hier ook aan meewerken. 

 Wat ontwikkelingssamenwerking betreft kunnen de sociale partners zich terug-

vinden in de beleidsnota maar willen ze graag aanvullen dat een behoorlijk func-

tionerend sociaal overleg bijdraagt tot inclusieve en evenwichtige groei. 

 De Vlaamse sociale partners zullen hun internationale missie getrouw verder 

blijven samenwerken met internationale partners en op zoek gaan naar partner-

schappen. Ze bieden zich opnieuw aan als technische partner van het Vlaamse 

buitenlands beleid. 
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Advies 

In het voorliggende advies gaat de SERV in op de beleidsnota Buitenlands beleid, in-

ternationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking. 

Het leveren van ‘reflecties over de bij het parlement ingediende beleidsnota’s’ behoort 

tot de opdrachten van de SERV in zijn functie van strategische adviesraad (SAR). 

Vanuit zijn overlegfunctie besteedt de SERV daarnaast bijzondere aandacht aan de 

sociaal-economische aspecten van het beleid in de overige domeinen. 

De beleidsnota’s zijn een ‘doorvertaling van het regeerakkoord’. Ze worden beschouwd 

als de strategische plannen van de afzonderlijke ministers ter uitvoering van het re-

geerakkoord. Ze bevatten de strategische en operationele doelstellingen en projecten 

en acties waardoor de beleidsnota’s ‘richtinggevend zijn voor de dagelijkse werking 

van de overheidsentiteiten’. In het bijzonder moeten de beleidsnota’s een regelge-

vingsagenda voor de gehele legislatuur bevatten. 

De reflecties in dit advies over de beleidsnota vormen dan ook geen beoordeling van 

de keuzes en doelstellingen van het regeerakkoord zelf en doen daar geen uitspraak 

over. De klemtoon in het advies ligt op het aangeven van de mogelijke opportuniteiten 

en eventuele knelpunten die de sociale partners zien bij de gemaakte vertaalslag van 

het regeerakkoord in strategische en operationele doelstellingen. 

Concreet gaat het advies van de Stuurgroep Internationaal van de SERV in op: 

 de samenwerking in het kader van de multilaterale organisaties, in het bij-

zonder de IAO; 

 de Europese Unie 

 Internationaal ondernemen  

 de arbeids- en milieunormen en de mensenrechten 

 de ontwikkelingssamenwerking 

1. Betrokkenheid van de Vlaamse sociale 

partners bij de multilaterale 

samenwerking in het kader van de IAO 

Vlaanderen werkt structureel samen met multilaterale organisaties zoals UNESCO, de 

Raad van Europa, de OESO, de IAO en de WGO. 

Die samenwerking is van belang omdat complexe uitdagingen steeds meer mondiale 

antwoorden vereisen. Bovendien wil Vlaanderen kunnen bijdragen aan de werkzaam-

heden van de multilaterale organisaties en er waar mogelijk ook op wegen. 

Voor de Vlaamse sociale partners is vooral de Internationale Arbeidsorganisatie een 

belangrijke speler. In de wereld van de arbeid neemt de IAO als internationale tripartie-

te orgaan en VN-instelling die mee beheerd en gestuurd wordt door de sociale part-

ners, een bijzonder positie in. 

De SERV voelt zich als overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners sterk aange-

sproken door de acties en de oproepen van de IAO en wil zijn rol als jarenlange techni-
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sche partner en mede-uitvoerder van de door Vlaanderen gefinancierde projecten niet 

opgeven. De SERV is dan ook verheugd dat de minister de betrokkenheid van Vlaam-

se sociale partners bij de multilaterale organisaties expliciet opneemt in zijn beleidsno-

ta. 

In dit advies wil de SERV enkele suggesties formuleren die het beleid ten aanzien van 

de IAO in de komende 5 jaren mee kunnen oriënteren. Deze zijn inhoudelijk zowel als 

procedureel. 

Inhoudelijk 

Niemand zal het belang van sociaal overleg en van zijn structuren ontkennen. Jaren-

lang hebben de onderhandelingen en de akkoorden tussen werkgeversorganisaties en 

de werknemersorganisaties het sociaal economisch beleid mee gestalte gegeven en 

de sociale bescherming gestructureerd in België en in Vlaanderen. Met hun terreinken-

nis en breed draagvlak bieden de sociale partners naast en met de andere midden-

veldorganisaties een toegevoegde waarde bij de uitwerking en uitvoering van het be-

leid.  Vertrouwen, verbinden en vooruitgaan zijn bij uitstek van toepassing op het 

sociaal overleg. De Vlaamse regering geeft het in zijn regeerakkoord vele malen aan 

dat tal van hervormingen met betrokkenheid en overleg met de sociale partners moe-

ten gebeuren.  

Na 15 jaar internationale werking lijkt voldoende bewezen dat de SERV zijn technische 

partnerschap ernstig opneemt.  De SERV stelt daarom voor om bij de voorstellen voor 

nieuwe IAO-projecten de uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden in sociaal overleg 

maar ook de betrokkenheid van sociale partners bij de uitwerking van het werkgele-

genheidsbeleid, bij Europese acties enz.. in overweging te willen nemen. De SERV wil 

hier in elk geval aan meewerken en hoopt hierover in overleg met het departement te 

kunnen treden. Concreet stelt de SERV voor om de betrokkenheid van de sociale part-

ners bij de IAO-projecten via de AAVR bij de multilaterale instellingen in Geneve en het 

departement te organiseren door dezen op regelmatige basis uit te nodigen op de ver-

gaderingen van de SERV stuurgroep Internationaal. Op die bijeenkomst kunnen de 

lopende en de verwachte projecten worden toegelicht en kunnen de sociale partners 

feedback geven en suggesties formuleren. Het spreekt vanzelf dat capaciteitsopbouw 

bij de sociale dialoog één van de belangrijke onderwerpen voor de sociale partners is. 

De Vlaamse minister zal focussen op de multilaterale organisaties die verschillende 

beleidsthema’s kunnen verbinden en zich lenen voor een beleid dat voldoende over-

koepelt. De SERV is alvast kandidaat voor een actieve rol in het veld van de IAO en is 

ervan overtuigd dat hij een waardevolle inbreng kan doen door onder meer de interna-

tionale netwerken van zowel het secretariaat als de Vlaamse sociale partners mee in te 

schakelen. 

De keuze voor een Vlaamse werkplek en “meeting point” bij de Vlaamse vertegen-

woordiger in Genève is volgens de SERV toe te juichen en zal de bekendheid van 

Vlaanderen als verantwoordelijke en belangrijke partner alleen maar ten goede komen. 

Thema’s en landen  

De opbouw van stabiliteit en welvaart aan de oostelijke en zuidelijke grenzen van Eu-

ropa blijft één van de grote uitdagingen.  In de beleidsnota is niet veel ruimte voor rela-

ties met de westelijke Balkan en de landen van het oostelijk en zuidelijk nabuurschap. 

De SERV suggereert om te overwegen deze kwetsbare regio’s van Europa op één of 
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andere manier toch een plaats te geven in het Vlaamse buitenlands beleid. Dit kan 

bijvoorbeeld door ze niet bij voorbaat af te sluiten van financiering van projecten uit het 

het IAO Trustfonds. Het is immers in deze landen dat de sterkere alignering op het ex-

terne beleid van de Europese Unie kan verwezenlijkt worden. De bewoners van de 

”gordel van onzekerheid” aan het zuidoosten van Europa verdienen beter, zeker nu de 

situatie in Oekraïne uit de hand loopt en een federalisering van het land als één van de 

mogelijke vreedzame oplossingen wordt voorgesteld door internationale waarnemers 

en in de kringen van de Europese Unie. 

Thematisch stelt de SERV volgende prioriteiten voor:  

 conflictpreventie door bemiddeling vanuit de idee dat volwaardig sociaal overleg 

niet zonder preventieve kanalen en gestructureerde bemiddeling kan 

 jeugdwerkloosheid en jongeren op de arbeidsmarkt, de afstemming onderwijs en 

arbeidsmarkt, (individuele) beroepsopleidingen, ... 

 waardig werk en groene economie 

 Competent en de vernieuwde competentieprofielen die werden opgemaakt door 

de SERV en de VDAB 

 het tot stand brengen van algemene en brede akkoorden zoals bv het loopbaan-

akkoord  

 mobiliteit, woon-werk verkeer en de rol van het sociaal overleg 

 vrouwenrechten en vertegenwoordiging van vrouwen/gelijke kansen 

 bestrijding van kinderarbeid 

 positie van de “domestic workers” en de informele economie 

2. Sterke Europese reflex bij Vlaamse 

sociale partners 

De Minister zal de komende jaren de Europese bewustwording trachten te verhogen en 

zal hiervoor een tekst ontwikkelen die een duidelijke visie van de Vlaamse Regering 

over de toekomst van de EU zal inhouden. De sociale partners worden naast het 

Vlaams Parlement hier graag bij betrokken. Een transparante communicatie over het 

Vlaams standpunt in EU dossiers is cruciaal, niet alleen voor Europese ministerraden, 

maar ook eerder in het besluitvormingsproces. VLEVA kan hierbij een rol spelen. Een 

nauwe betrokkenheid in het Europees Semester is eveneens van belang, vooral in de 

omzetting van de landenspecifieke aanbevelingen en het nationaal hervormingspro-

gramma. 
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Goede praktijkvoorbeelden uit het Vlaamse overleg kunnen volgens de SERV 

internationaal worden uitgespeeld en dit niet alleen in het kader van de IAO-projecten. 

Als SERV doen we regelmatig mee aan de oproepen van de Europese Commissie. De 

ervaring leert dat men in landen aan de zuid- en oostrand van de Europese Unie zeer 

geïnteresseerd is in de wijze waar op sociale partners in Vlaanderen betrokken zijn bij 

het beleid. Bijvoorbeeld hoe ze het werkgelegenheidsbeleid mee vorm kunnen geven, 

wat ze doen om de economische crisis en de jeugdwerkloosheid te bestrijden, hoe ze 

een zeg kunnen doen bij het opstellen en het monitoren van het nationaal 

hervormingsprogramma in het kader van de EU Strategie 2020 enz. … . 

Ook inhoudelijk zou de Minister een inbreng van de SERV kunnen postuleren. Zoals bij 

voorbeeld in Nederland waar de regering aan de collega SER vraagt om mee onder-

werpen op de agenda te zetten die voor het Nederlandse voorzitterschap en de Euro-

pese Unie van belang kunnen zijn.  De SERV is steeds bereid zijn expertise in te zet-

ten. Gelet op het opkomend Voorzitterschap van Luxemburg (tweede helft 2015) en 

Nederland (eerste helft 2016) bij de EU zou Vlaanderen vanuit Benelux een gezamen-

lijk de agenda mede kunnen vorm geven. 

3. Internationaal ondernemen 

 Het pact 2020, op 19 januari 2009 ondertekend door de toenmalige Vlaamse 

regering en de Vlaamse sociale partners, formuleert een ambitieuze visie voor 

het beleidsveld ondernemen: “de internationalisering van het Vlaamse bedrijfsle-

ven, in het bijzonder van kleine en middelgrote ondernemingen, wordt versterkt, 

zodat het marktaandeel van Vlaanderen in de buitenlandse handel herstelt en 

toeneemt. Dit komt ook tot uiting in de export naar nieuwe en snelgroeiende 

markten, in de internationalisering gerealiseerd door speerpuntclusters zoals lo-

gistiek en gezondheidszorg, en in meer buitenlandse investeringen en strategi-

sche allianties. We slagen erin Vlaanderen uit te spelen als een unieke en aan-

trekkelijke vestigingsregio voor ondernemers, innovatieve investeringen en 

internationale ondernemingsprojecten.” 

Als Vlaanderen in Europa bij de topregio’s wil behoren, moet het kiezen voor een 

ambitieus internationaal beleid, langs volgende sporen: 

1. Bewustmaking van het belang van internationalisering. Het huidige 

instrumentarium, zoals landen- en marktinformatie, exportpromotie, 

begeleiding en financiële ondersteuning, blijven voornamelijk export 

gebonden en gericht op industriële activiteiten. Meer aandacht moet 

besteed worden aan andere vormen van internationalisering (import en 

strategische samenwerkingsallianties) en dienstensectoren (creatieve 

diensten, zakelijke dienstverlening, logistieke diensten, ...). Ondernemingen 

hebben niet voldoende aan standaardinformatie en -diensten gericht op 

exportpromotie, zoals deelname aan beurzen en handelsmissies. Er is 

behoefte aan specifieke steunmaatregelen op maat van de onderneming, 

zoals individueel advies. Tenslotte is het aangewezen de ondersteunende 

acties van FIT af te stemmen op het ondersteuningsinstrumentarium van 

het toekomstige Agentschap voor Ondernemen en Innovatie. De nieuwe 

vereiste beleidsaccenten (sectoren, markten, vormen van 
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internationalisatie) moeten ook hun plaats hierin krijgen. 

2. Vlaanderen uitspelen als een attractieve vestigingslocatie voor 

buitenlandse investeerders. Het beleid inzake het aantrekken van 

buitenlandse investeringen moet maximaal afgestemd worden op de 

prioriteiten van het industrieel beleid en het innovatiebeleid. Uiteraard blijft 

een aantrekkelijk generiek omgevingsbeleid noodzakelijk waarin 

Vlaanderen zijn troeven ten aanzien van het buitenland duidelijk aantoont. 

Om buitenlandse investeerders warm te maken zijn een efficiënte 

regiomarketing, een permanente monitoring van het potentieel met snelle 

detectie van kandidaat-investeerders op basis van de eigen sterktes, een 

individuele trajectbegeleiding waarbij FIT als investeringscoördinator 

optreedt in nauwe samenwerking met de verschillende overheidsdiensten. 

3. Inzetten op grensoverschrijdende sectorclusters. De SERV staat positief 

tegenover het ‘Vanguard Initiative’ van grensoverschrijdende 

samenwerking. Het biedt Vlaamse bedrijven de opportuniteit om bottom-up 

met buitenlandse bedrijven grensoverschrijdende en desgevallend ook 

sector overschrijdende clusters te ontwikkelen en op die manier een plaats 

te veroveren in internationale waardeketens. De SERV vraagt dat de 

nieuwe Vlaamse regering het Vlaamse bedrijfsleven hierover informeert en 

sensibiliseert. De Vlaamse overheid kan bovendien een ondersteunende 

rol spelen in de netwerking tussen de bedrijfs- en kennisactoren uit de 

diverse regio’s. Ook de verkiezing van Vlaanderen als Europese 

Ondernemende Regio 2014 door het Europees Comité van de Regio’s 

biedt volgens de SERV een opportuniteit om samenwerkingsverbanden 

tussen de meest dynamische en innovatieve regio’s van de EU aan te 

knopen met het oog op wederzijdse versterking en uitwisseling van goede 

praktijken. 

4. Maatwerkbeleid. Om Vlaanderen te laten uitgroeien tot een unieke en 

aantrekkelijke vestigingsregio voor ondernemers, innovatieve investeringen 

en internationale ondernemingsprojecten zal Vlaanderen, meer dan ooit, 

een gericht beleid moeten voeren. Maatwerkbeleid is vereist voor onder 

meer volgende factoren: 

 Vlaanderen is een kennisregio met wereldspelers in specifieke speer-

punten en unieke kennis in andere domeinen (lichte struc-

turen/competentiepolen). De transitie van de industrie moet daarbij als 

troef uitgespeeld worden. 

 Vlaanderen is de poort naar Europa en beschikt over uitstekende eco-

nomische poorten die garant staan voor een doorgroei op langere ter-

mijn. De aanwezigheid van uitstekende verbindingen via zeehavens, 

wegtransport, spoor- en luchthavens en ICT-infrastructuur maken van 

Vlaanderen een aantrekkelijke plaats voor distributie- en productiecen-

tra. 

 Brussel is als hoofdstad én van Europa én van Vlaanderen en als ves-

tigingsplaats van heel wat internationale instellingen en hoofdkantoren 

van ondernemingen een heel sterk merk. 
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 Meer samenwerking en afstemming tussen de verschillende betrokken 

departementen en agentschappen moet leiden tot een meer klantge-

richte dienstverlening op maat van de ondernemer en de sector waarin 

hij actief is en tot een aantal praktische synergiën, bijvoorbeeld op het 

vlak van financieringsmogelijkheden. 

De SERV vindt het positief dat de beleidsnota ernaar streeft de ambities van het Pact 

2020 na te streven en inspeelt op bovenvermelde sporen. Een afstemming van het 

Vlaamse beleid met dat van de federale en Europese overheden om de participatie van 

KMO’s in internationale activiteiten te stimuleren, mag hierbij zeker niet ontbreken. 

Niettemin waarschuwt de SERV voor de impact van budgettaire ingrepen op de inter-

nationale ambities en projecten van de Vlaamse ondernemingen. 

Tenslotte vestigt de SERV de aandacht op het belang van de internationalisering van 

de Vlaamse bedrijven en op de vereenvoudiging van de exportprocedures met het oog 

op hun toegankelijkheid en flexibiliteit. Een verdere digitalisering van de dienstverlening 

kan de wachttijden nog meer verminderen. 

 

4. Arbeids- en milieunormen en inzet op 

mensenrechten 

De beleidsnota zet prominent in op een Vlaanderen dat bijzonder gehecht is aan een 

eerlijke, rechtvaardige en milieuvriendelijke internationale handel en op het respecteren 

van de mensenrechten. 

De focus op de arbeids- en milieunormen en de blik op de nieuwe en snel ontwikkelen-

de economieën ligt de Vlaamse sociale partners nauw aan het hart. De blijvende aan-

dacht voor arbeids-en milieunormen en de versterkte inzet op de mensenrechten in het 

Vlaamse buitenlandse beleid is positief, ook al omdat deze consequent wordt aange-

houden op alle niveaus: bilateraal, Europees en multilateraal. De keuze voor een Eu-

ropese en/of multilaterale aanpak is een goede keuze voor Vlaanderen als open export 

regio. De Vlaamse regering moet de impact van de vrijhandelsverdragen en de daarin 

opgenomen vormen van investeringsbescherming en geschillenregelingen op het 

Vlaams internationaal ondernemen inschatten in functie van de beleidscoherentie met 

de duurzame ontwikkelingsdoeleinden. Deze aftoetsing m.b.t de beleidscoherentie  

dient in het bijzonder heel zorgvuldig te gebeuren in landen waar de arbeids-, milieu- of 

mensenrechten sterk onder druk staan.  De rol van de EU inzake internationale inves-

teringen kan tot een grotere coherentie en consistentie leiden op het vlak van regelge-

ving door een transparanter kader voor investeerders aan te bieden en voor de ver-

spreiding van fundamentele beginselen met betrekking tot milieu- en arbeidsrechten. 

Wat de bilaterale investeringsakkoorden van de BLEU betreft heeft de Europese 

Commissie die rechtszekerheid gecreëerd met  Verordening 2010/0197 tot vaststelling 
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van overgangsregelingen voor bilaterale investeringsovereenkomsten tussen lidstaten 

en derde landen1 

Een vrijere internationale handel en meer toegankelijke buitenlandse markten creëren 

meer jobs in Vlaanderen en versterken en verbreden het economische weefsel. Om 

een level playing field te garanderen voor de Vlaamse ondernemingen, is respect voor 

arbeids- en milieunormen in vrijhandelsakkoorden nodig in een Europees en interna-

tionaal verband. De sociale partners vragen de nodige transparantie en betrokkenheid 

vanuit de Vlaamse regering en het Vlaams parlement omtrent het verloop van de on-

derhandelingen en de mogelijke impact op de Vlaamse economie.  

De doelstelling dat Vlaanderen met multilaterale organisaties blijft samenwerken om de 

arbeids- en milieunormen wereldwijd te bevorderen is voor de SERV gerechtvaardigd 

en hij wil hier ook aan meewerken door zijn deskundigheid en ervaring ter beschikking 

te stellen. Bij de Europese Commissie moet er geijverd worden voor meer transparan-

tie bij de onderhandelingen en consultatie met het middenveld.  

Het lopende IAO-project, een groot onderzoeksproject over het effect van sociale clau-

sules, is een mooi initiatief waardoor Vlaanderen zich positioneert als een donor en 

pleitbezorger voor het internationale onderzoek. De laatste decennia zitten arbeids-

clausules bij internationale handels- en investeringsakkoorden immers in de lift (in 58 

handelsakkoorden in juni 2013 tegenover 4 in 1995), maar is er onenigheid over het 

nut en het effect, niet alleen bij beleidsmakers maar ook bij de wetenschappers en bij 

de internationale instellingen. Mede omdat de sociale partners zelf ook internationale 

contacten en samenwerkingsactiviteiten opzetten, stelt de SERV voor om in het kader 

van dit onderzoeksproject samen te komen om te zien waar er wederzijdse bevruchting 

kan tot stand gebracht en hoe sociale partners – zonder dat daaraan noodzakelijk een 

budgettair kaartje kleeft – kunnen bijdragen aan het uittesten van de onderzoeksresul-

taten en de disseminatie ervan. 

 

5. Ontwikkelingssamenwerking 

Wat de landen uit het zuiden betreft, herinnert de SERV aan de gemeenschappelijke 

visie van de Vlaamse sociale partners dat een evenwichtig socio-economisch beleid de 

basis vormt voor het welzijn en de welvaart van de bevolking in de ontwikkelingslanden 

en dat sociale partners van zowel het zuiden als van het noorden daarbij een cruciale 

rol te spelen hebben. De rol van de private sector is relevant voor de ontwikkeling van 

landen en gebeurt in samenhang met de andere actoren zoals de overheid en het 

maatschappelijke middenveld. Uit samenspraak en overleg van alle stakeholders kun-

nen concrete ideeën komen die het beleid kunnen inspireren. 

                                                

1 Verordening 2010/0197 

De Verordening geeft duidelijke aanwijzingen die rechtszekerheid bieden voor  bestaande bilaterale over-
eenkomsten tussen lidstaten en derde landen (HFDST II) en voert voor de Europese Commissie een 
machtingsmechanisme in voor de wijziging van bestaande en de sluiting van nieuwe overeenkomsten 
(Hfdst III) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0344:FIN:NL:PDF
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De beleidsnota van de Minister kiest zeer expliciet voor een concentratiebeleid en legt 

de focus op armoedebestrijding. 

De SERV vindt dat de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking in het algemeen te weinig 

openstaat voor sociaal overleg en sociale partners. Een partnerschap met vakbonden 

en werkgeversorganisaties uit het zuiden biedt volgens de SERV een meerwaarde 

omdat het bij echt partnerschap gaat om uitwisseling van kennis en ervaringen en we-

derzijds respect. 

Bij de keuze voor het goede bestuur als de rode draad van in ontwikkelingssamenwer-

king wijst de SERV erop dat een behoorlijk functionerend sociaal overleg één van de 

factoren is die bijdraagt tot inclusieve en evenwichtige economische groei en de creatie 

van waardige banen.  

Ook de aftoetsing van beleid met de stakeholders behoort tot de wezenlijke kenmerken 

van goed bestuur. Daarom verwijzen de SERV-partners naar hun advies van 

22/1/2014 over de hervorming van de strategische adviesraden waarin een aantal pis-

tes worden bewandeld met het oog op een beter advieslandschap en betere advies-

praktijk. Ze zijn bereid om hierover met de Vlaamse regering, het Vlaams parlement en 

de andere stakeholders in overleg te treden en te onderzoeken hoe de link met het 

middenveld op één of andere wijze kan worden verzekerd,  

De zorg om een systematische dialoog met het middenveld geldt trouwens niet alleen 

voor het domein ‘ontwikkelingssamenwerking’ maar ook voor de thematiek van de ar-

beids-, milieu- en mensenrechten.  Handel en investeringen zijn immers bij uitstek een 

instrument van economische ontwikkeling, tenminste op voorwaarde dat de sociale en 

ecologische doelstellingen mee in acht worden genomen. 

 

6. Slotbeschouwing 

Vlaanderen is geen eiland en de internationale gebeurtenissen hebben zoals nooit 

voorheen een invloed op de eigen omgeving en op de omgeving van het bedrijf en zijn 

werknemers. Zo formuleerde de SERV het in 2013  in zijn internationale missie. 

De SERV heeft het Vlaamse buitenlands beleid steeds ondersteund en heeft herhaalde 

malen aangedrongen op een grotere betrokkenheid van Vlaanderen bij het maken van 

Europese en mondiale afspraken. In zoverre de beslissingen van internationale fora 

een directe en wezenlijke invloed hebben op de sociaal-economische omgeving in 

Vlaanderen, beschouwt de SERV het als zijn kernopdracht zijn stem te laten gelden. 

De SERV wil zich de komende 5 jaar blijven profileren en engageren in internationale 

projecten en partnerschappen, omdat hij overtuigd is van het belang van internationale 

samenwerking en uitwisseling van knowhow. Op de website van de SERV is een over-

zicht van de projecten waaraan de SERV heeft meegewerkt de laatste jaren terug te 

vinden. 

In de beleidsnota wordt terecht aangehaald dat naast de traditionele politieke diploma-

tie ook economische, culturele, academische en publieksdiplomatie belangrijke instru-

menten zijn om Vlaanderen in het buitenland op de kaart te zetten. Hoewel er geen 

sprake is van “instellingen”-diplomatie hebben de SERV en zijn partners al die jaren 
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mee gebouwd aan het imago van Vlaanderen als constructieve en als gastvrije regio. 

Buitenlandse delegaties hebben Vlaamse bedrijven en organisaties bezocht en Vlaam-

se experten hebben trainingssessies georganiseerd en begeleid in het buitenland. 

Het “Flanders Inspires International Visitors Programme” wil de buitenlandse opiniema-

kers en besluitvormers kennis laten maken met Vlaanderen en hen in het kader van 

een conferentiereeks ‘Flanders in Dialogue’ ook in dialoog doen treden met Vlaamse 

homologen om langdurige netwerken uit te bouwen en bijkomende opportuniteiten te 

creëren voor samenwerking. Het spreekt vanzelf dat de SERV homologen heeft in 

maar ook buiten de Europese Unie. De SERV wil zeker meewerken aan het program-

ma door bij voorbeeld experten af te vaardigen en indien mogelijk/wenselijk ook homo-

logen uit te nodigen op één van de sessies. 


