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De heer Matthias DIEPENDAELE 

Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend Erfgoed 

Martelaarsplein 7 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Tim Buyse SERV_BR_20200427_Programmadecreet_BA2020 27 april 2020 

tbuyse@serv.be   

Advies programmadecreet BA2020 

Mijnheer de minister 

 

Hierna formuleert de SERV zijn bemerkingen bij de onderdelen van het voorontwerp van 

programmadecreet met sociaal-economisch belang. 

De SERV stelt helaas vast in art. 17 en 18 dat de Vlaamse Regering de generieke besparing op 

de subsidiëring van passende gezondheidsinfrastructuur voor het wegwerken van de historische 

achterstand in zorg- en welzijnsinfrastructuur in de provincie Vlaams-Brabant en in de Vlaamse 

Rand doortrekt, net op het moment waarop het belang ervan extra duidelijk blijkt. 

Wat afdeling 8, artikel 32 van het voorontwerp betreft, zijn de sociale partners tevreden dat er 

bijkomende middelen naar technologische en economische professionele bacheloropleidingen 

gaan. Er is een grote nood op de arbeidsmarkt aan deze profielen. Het is wel jammer dat beide 

studiegebieden, Industriële Wetenschappen en Techniek en Handelswetenschappen & 

Bedrijfskunde, niet gelijktijdig en gelijkmatig opgetrokken worden. Nu wordt de financieringskloof 

tussen Handelswetenschappen & Bedrijfskunde en andere studiegebieden nog groter terwijl het 

aantal knelpuntvacatures voor deze opleidingen hoger zijn en deze richtingen nodig zijn om het 

ondernemerschap te stimuleren. Wanneer er in de toekomst bijkomende middelen beschikbaar 

zijn, moet hiermee rekening gehouden worden. 

Wat afdeling 12, artikels 42-43 betreft, vinden de sociale partners het positief dat de CVOs die 

erkend zijn als EVC-testcentrum structureel worden gefinancierd, maar herhalen ze hun 

bezorgdheid uit het advies van 5 maart 2019 omtrent de financiering: een EVC-traject blijkt €1200 

te kosten, maar het EVC-testcentrum kan in de meeste gevallen slechts €100 vragen. De rest 

van de kosten dienen volgens de nota aan de Vlaamse Regering te worden gedragen door 

‘andere instanties, bijvoorbeeld VDAB voor werkzoekenden die begeleid worden naar werk’ en 

‘sectoren voor werkenden/werkzoekenden in het kader van tewerkstelling’. De sociale partners 

vrezen dat weinig organisaties, met name weinig of geen private aanbieders, de stap zullen zetten 

om EVC-testcentrum te worden. 

De sociale partners merken tot slot op dat een besparing op de pedagogische 

begeleidingsdiensten van het Volwassenenonderwijs ingaat tegen de breed gedeelde 

operationele doelstelling uit de beleidsnota om levenslang leren te stimuleren. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


