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Advies hervorming Pendelfonds 

Mevrouw de Voorzitter 

 

Op 9 december 2020 mocht de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen van u een 

adviesvraag ontvangen over de toekomstige hervorming van het Pendelfonds. De 

partnerorganisaties binnen de SERV, eveneens vertegenwoordigd binnen de 

Begeleidingscommissie van het Pendelfonds, willen graag een bijdrage leveren aan de 

parlementaire discussie over de hervorming die minister Lydia Peeters heeft aangekondigd. 

Uit de evaluatie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van begin 2020 en een 

recente externe audit blijkt dat het Pendelfonds erin geslaagd is om in verschillende 

ondernemingen een duurzame modal shift te realiseren. 

De SERV is overtuigd dat het Pendelfonds een waardevol instrument blijft om bedrijven te 

ondersteunen voor het verduurzamen van het woon-werkverkeer. Bij de vorige minister werd 

herhaalde malen aangedrongen om het Pendelfonds beleidsgerichter en strategischer in te zetten 

en niet te laten verworden tot een puur subsidievehikel.  

Dit is mogelijk zonder een decretale wijziging, als men de jaarlijkse pendelfondsoproepen 

thematisch focust op gerichte projecten zoals het ondersteunen van samenwerkingsverbanden 

tussen kmo’s, op kmo-zones en bedrijventerreinen. Uit de evaluatie van het Fonds blijkt dat deze 

groepen momenteel nauwelijks beroep doen op het Pendelfonds. De winsten inzake duurzaam 

woon-werkverkeer liggen hier echter voor het grijpen. 

Op 19 maart 2018 verstuurde de Begeleidingscommissie een brief met voorstellen voor 

strategische focussen naar toenmalig minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. 

Deze voorstellen zijn volgens de SERV onverminderd van toepassing. U vindt deze brief in 

bijlage. 

Uit deze brief blijkt dat de sociale partners al langer pleitbezorgers zijn van een gedragen beleid 

inzake woon-werkverkeer. De sociale partners denken op verschillende beleidsniveaus mee over 



  

 
Hervorming Pendelfonds 

 

 

4 

 
   

de toekomst van het woon-werkverkeer en willen de COVD-19-crisis aangrijpen om deze dialoog 

ook binnen de Vlaamse beleidscontext te versterken.  

De SERV meent dat het Pendelfonds in de huidige mobiliteitscontext zijn rol als laboratorium voor 

het testen van breed gedragen beleid kan vervullen. Projecten die inzoomen op de last-mile en 

de mogelijkheden van vervoer op maat en de Hoppinpunten kunnen verhelderend zijn bij de 

verdere operationalisering van basisbereikbaarheid.  

De SERV betreurt dat er zeer ruim de tijd genomen wordt voor de evaluatie van het Pendelfonds 

wat tot vertraging leidt van de volgende oproep. De SERV hoopt dat het niet de bedoeling is om 

de hierdoor niet uitgegeven middelen aan te wenden voor de financiering van het Vervoer op 

maat. De specifieke link met bedrijven die aanwezig is in het Pendelfonds moet behouden blijven.  

Daarom dringt de SERV aan om snel een nieuwe Pendelfondsoproep te lanceren gericht op de 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en hierbij een strategische focus aan te houden zoals 

eerder door de Begeleidingscommissie werd voorgesteld. 

 

 

Hoogachtend 

 

 

  

Pieter Kerremans  Ann Vermorgen 

administrateur-generaal   voorzitter 

Bijlage: PF_BR_20180319_Weyts_Voorstel strategische focussen volgende oproepen.pdf 

 

 


