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Voorstel met strategische focussen voor de volgende Pendelfondsoproepen

Mijnheer de minister

De sociale partners van de Begeleidingscommissie vragen u om uw langetermijnvisie voor het
Pendelfonds te verduidelijken en aan te geven of de financiering ervan zal gevrijwaard blijven bij de
concretisering van basisbereikbaarheid. Zij willen ook met u naar een oplossing zoeken voor de grote
vraag van bedrijven naar shuttlediensten.

Zoals initieel bedoeld moet het Pendelfonds voor de sociale partners bedrijven ondersteunen die
innovatieve oplossingen ter verduurzaming van het woon-werkverkeer aanreiken die als voorbeeld
kunnen dienen voor andere bedrijven en waar het beleid iets kan uit leren. Zij betreuren dan ook dat het
fonds vandaag is herleid tot een louter administratief subsidie-instrument met een groot aantal restricties
voor bedrijven waarbij geen plaats meer is voor een kwalitatieve beoordeling.

De sociale partners reiken deze strategische focussen aan voor de volgende drie oproepen:

, Een oproep gericht op grote bedrijven die op dezelfde bedrijvenzone liggen en samen
bedrijfsoverschrijdende maatregelen nemen.

, Een oproep gericht op kmo's die op dezelfde bedrijvenzone liggen en samen bedrijfs-
overschrijdende maatregelen nemen. Een ondersteuning uit het Pendelfonds kan daarbijvooral
gericht zijn op de coördinatie van het project.

, Een oproep gericht op bedrijven nabij knooppunten van het openbaar vervoer. Het Pendelfonds
moet maatregelen ondersteunen die inzetten op het voor- en natraject tussen het bedrijf en het ov-
knooppunt.

De sociale partners vragen u uitdrukkelijk om deze focussen niet vorm te geven met limitatieve lijsten en
geobjectiveerde beoordelingscriteria zoals tijdens de vorige twee oproepen, Het Pendelfonds verliest
hierdoor immers zijn initiële kracht als beleidsinstrument en wordt herleid tot een administratief subsidie-
instrument.

De sociale partners vragen u daarom om de werking van het Pendelfonds meer strategisch in te zetten.
Zij vragen u ook om de voorgestelde focussen samen te communiceren als strategie zodat bedrijven zich
tijdig kunnen voorbereiden op de meest geschikte oproep. De sociale partners willen u daar graag in
ondersteunen.
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