
   

 

 

 

 

SERV_20201019_Fusiedecreet_KB_IV_ADV.docx 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen    Wetstraat 34-36, 1040 Brussel   T  +32 2 209 01 11  
info@serv.be    www.serv.be 

 

 

Advies 

Fusiedecreet KB-IV 

Brussel, 19 oktober 2020 



  

 Fusiedecreet KB-IV 

 

2 
 

   

 

 

 

. 

 

Adviesvraag: Voorontwerp van decreet tot wijziging van decreten naar aanleiding van de reorganisatie van het 
beleidsdomein Kanselarij en Bestuur en van de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het 
beleidsdomein Internationaal Vlaanderen 

Adviesvrager: Jan Jambon - Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, 
Cultuur, ICT en Facilitair Management 

Ontvangst adviesvraag: 17 september 2020 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 19 oktober 2020 

   

Contactpersoon:  Peter Van Humbeeck - pvhumbeeck@serv.be 
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De heer Jan JAMBON 

Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair 
Management 

Martelaarsplein 19 

1000 Brussel 

 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Peter Van Humbeeck SERV_BR_20201019_Fusiedecreet_KB_IV 19 oktober 2020 

pvhumbeeck@serv.be   

Fusiedecreet KB-IV 

Mijnheer de minister-president 

 

Op 17 september heeft u de SERV om advies gevraagd over het voorontwerp van decreet tot 

wijziging van decreten naar aanleiding van de reorganisatie van het beleidsdomein Kanselarij en 

Bestuur en van de samenvoeging van het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur met het 

beleidsdomein Internationaal Vlaanderen.  

De SERV heeft geen bemerkingen bij de wijziging van artikel 3 en artikel 20 van het SERV-

decreet van 7 mei 2004 zodat die conform is aan de nieuwe terminologie. 

De SERV waardeert daarnaast de voorgestelde aanpassing aan het PPS-decreet van 18 juli 

2003. Hiermee wordt, in lijn met het besluit van de Vlaamse Regering van 11 september 2020 ter 

uitvoering van artikel 7 van het decreet van 22 maart 2019 houdende een kader voor grote 

projecten en programma's, het Kenniscentrum PPS bij het vroegere Departement Kanselarij en 

Bestuur omgevormd tot een ondersteuningsentiteit in het kader van grote projecten en 

programma’s bij het Departement Financiën en Begroting. Potentieel is dit een duidelijke 

vooruitgang ten opzichte van de vroegere situatie. De wijziging ligt in het verlengde van het 

SERV-begrotingsadvies 2019 (https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-over-begroting-2019 ) 

waarin werd gepleit voor één overkoepelende structuur binnen Vlaanderen voor dergelijke 

projecten, aan te sturen door de administratie vanuit een brede aanpak. De SERV moedigt de 

Vlaamse Regering aan om deze ambities ook concreet waar te maken. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


