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Krachtli jnen van het advies 

Het voorontwerp van besluit ter advies voorgelegd aan de SERV geeft uitvoering aan het op-
richtingsdecreet over het pendelfonds.  
De SERV waardeert het dat de regering de SERV daarover om advies vraagt en daarmee ook 
tegemoet komt aan de eerdere vraag van de sociale partners om bij de voorbereiding van het 
pendelfonds betrokken te worden. 
 
Ten gronde adviseert de SERV positief over dit uitvoeringsbesluit. De raad hoopt dan ook dat 
snel werk wordt gemaakt van de eigenlijke operationalisering van het pendelfonds. Om dat 
waar te maken moet op zeer korte termijn de structuur en de praktische werking uitgetekend 
zijn. De SERV doet daarover een aantal concrete voorstellen. Die hebben in het bijzonder ook 
betrekking op de samenstelling en de concrete werking van de begeleidingscommissie.  
 
Spijts de positieve beoordeling van het voorgelegde uitvoeringsbesluit formuleert de SERV 
enige voorstellen tot wijziging en aanvulling van het besluit met het oog op een duidelijker en 
efficiëntere procedure voor de indiening en opvolging van de projecten: 
 

 De formele rol van de centrale aanspreekpunten is in het huidig voorstel onduidelijk en kan 
aanleiding zijn tot betwistingen. De SERV doet een voorstel om dat te vermijden. 

 Het dossier bij de indiening van projecten moet expliciet verslag doen over het overleg op 
projectniveau tussen werkgevers en werknemers: via de geëigende organen op bedrijfsni-
veau en voor bedrijfsoverschrijdende projecten op het niveau van de bevoegde SERR’s. 

 Voor de adviesprocedure bij de begeleidingscommissie moet een timing worden bepaald. 

 De procedures voor uitbetaling van toelagen en de opvolging van het project moeten duide-
lijker op elkaar afgestemd worden.  
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1.  In le iding 

In het pendelplan “hefboom voor duurzaam woon-werkverkeer” (conceptnota door de regering 
goedgekeurd op 25 november 2005) werd voorzien in de oprichting van een “pendelfonds” dat 
middelen moet ter beschikking stellen voor concrete acties die een duurzaam woon-
werkverkeer ondersteunen.  
Het pendelfonds heeft ondertussen een decretale basis gekregen in het “decreet houdende 
bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006” van 30 juni 2006 (artikel 
51 tot en met 62). Op 3 mei heeft de SERV geadviseerd over het voorontwerp van program-
madecreet en in het bijzonder over het pendelfonds en de rol daarbij van een begeleidings-
commissie binnen de SERV. Ten gronde kreeg de voorgestelde formule van het pendelfonds 
binnen het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en begeleid door een begeleidingscom-
missie binnen de SERV de steun van de sociale partners. 
 
Op 20 juli 2006 heeft de regering principieel een uitvoeringsbesluit dat het pendelfonds moet 
operationaliseren goedgekeurd. Op 3 augustus is de SERV om advies gevraagd over dit uit-
voeringsbesluit.  
 

2.  Bespreking van het  ui tvoeringsbeslui t  

2 . 1 .  A l g e m e e n  

De oprichting en het statuut van het pendelfonds zelf is geregeld in het decreet. Tevens is in 
het decreet bepaald wat de doelstelling is van het fonds, met name “subsidies aanreiken voor 
de realisatie van projecten die specifieke duurzame mobiliteitsmaatregelen inzake woon-
werkverkeer inhouden” (artikel 51 § 3). Verder is bepaald welke projecten een tegemoetko-
ming kunnen krijgen vanuit het fonds en wie projecten kan indienen. Projecten komen slechts 
in aanmerking als ze aan enkele essentiële minimumvoorwaarden voldoen. Er is vastgelegd 
dat aanvragen voor tegemoetkomingen moeten gebeuren via een centraal aanspreekpunt en 
het decreet voorziet in de oprichting van een begeleidingscommissie binnen de SERV. 
 
Het decreet machtigt tenslotte de regering om deze algemene bepalingen nader uit te werken 
en in een aantal gevallen aan te vullen. Het voorgelegde voorontwerp van uitvoeringsbesluit is 
daar de weerslag van. 
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Het voorgelegde uitvoeringsbesluit bevat vier hoofdstukken: 
 

 de regeling van het “centraal aanspreekpunt”; 

 de samenstelling en de taak van de begeleidingscommissie binnen de SERV; 

 de procedure voor indiening, beoordeling en opvolging van de projecten; 

 de werking en het beheer van het pendelfonds. 
 
Naast het eigenlijke oprichtingsdecreet heeft het begrotingsdecreet van 30 juni 2006 dat de 
aangepaste begroting 2006 regelt ook al voorzien in budgettaire middelen voor het pendel-
fonds. In de begroting van het pendelfonds zijn ontvangsten (dotaties vanuit de begroting) 
voorzien van € 4,05 mln. De herkomst van die middelen is als volgt:  
 

 € 2,15 mln afkomstig van de basisallocatie waarop de dotatie van het pendelfonds wordt 
ingeschreven. Dat krediet bestaat uit twee delen: het oorspronkelijk krediet van € 1,24 mln 
voor de pilootprojecten voor woon- werkverkeer (maar slechts € 0,91 mln omdat er € 0,33 
mln voorzien wordt voor het Gentse Max Mobiel in 2006 buiten het pendelfonds) en daar-
naast een van 2005 overgedragen provisioneel krediet van € 1,24 mln (is nog een onder-
deel van de middelen die voorzien waren voor de uitvoering van het werkgelegenheidsak-
koord); 

 € 1,9 mln: het in 2005 voorziene krediet voor de pilootprojecten dat niet aangewend is en nu 
overgedragen naar 2006 en bestemd wordt voor het pendelfonds.  

 
Daarbovenop moet ook nog de voorziene bijdrage vanuit het meerbanenplan komen van € 1,5 
mln. Daarmee rekening houdend zou er al voor € 5,55 mln beschikbaar zijn voor het pendel-
fonds. En in principe is er voor de jaren 2007 – 2009 een jaarlijkse recurrente dotatie voorzien 
van € 2,74 mln (1,24 van wat oorspronkelijk voorzien was voor de pilootprojecten en 1,5 mln 
van het meerbanenplan).  
Voor de gehele periode 2006 – 2009 zou het pendelfonds kunnen beschikken over een krediet 
van € 13,77 mln. Een deel daarvan zal moeten bestemd worden voor het Gentse project (Max 
Mobiel) dat buiten de eigenlijke procedure van het pendelfonds valt.  
 
Deze budgettaire voorzieningen zijn geen onderdeel van de adviesvraag. 
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2 . 2 .  B e l a n g r i j k s t e  e l e m e n t e n  te r  b e o o rd e l i n g  v an  h e t  u i t v o e -
r i n g s b e s lu i t .   

2 . 2 . 1  H e t  c e n t r a a l  a a n s p r e e k p u n t  

Per provincie wordt een centraal aanspreekpunt gevormd onder de vorm van een samenwer-
kingsverband tussen de provincie, de Lijn en het Vlaamse gewest. Het centraal aanspreekpunt 
zal worden geïntegreerd in de provinciale mobiliteitspunten, die voorzien zijn in het pendel-
plan. Bij de uitvoering van de taken zal het centraal aanspreekpunt de vertegenwoordigers van 
werkgevers en werknemers betrekken. De algemene taken worden omschreven en er wordt 
bepaald wie beroep kan doen op het centraal aanspreekpunt. Het centraal aanspreekpunt 
heeft bovendien een specifieke rol in de procedure voor de indiening en opvolging van projec-
ten voor het pendelfonds (zie 2.2.3).  
 
Beoordeling 
 
Het pendelplan en het pendelfonds zelf mikken op het creëren van een groter draagvlak. In dat 
verband is de aansturing van het pendelplan en van de projecten voor het pendelfonds in het 
bijzonder via het provinciale niveau van groot belang. De sociale partners hebben deze formu-
le al eerder onderschreven met dien verstande dat zij aandringen op een effectieve betrok-
kenheid op het provinciale niveau. Die betrokkenheid is voorzien in het uitvoeringsbesluit. Veel 
zal afhangen van de manier waarop die betrokkenheid in de praktijk zal geregeld worden.  
 
De integratie van de centrale aanspreekpunten in de provinciale mobiliteitspunten is vanzelf-
sprekend. Het blijft echter onduidelijk wat de precieze timing zal zijn voor de oprichting van de 
provinciale mobiliteitspunten. Het ziet er naar uit dat niet in alle provincies bij de start van het 
pendelfonds en zeker bij een mogelijke eerste oproep voor projecten in 2006 (zie verder) het 
mobiliteitspunt operationeel zal zijn. De gevolgen voor de praktische werking van de centrale 
aanspreekpunten zijn daarbij niet duidelijk. Er wordt op gerekend dat tijdig de nodige afspra-
ken daarover worden vastgelegd, vermits indiening van projecten via het centraal aanspreek-
punt een essentiële voorwaarde is om in aanmerking te komen voor subsidiëring via het pen-
delfonds. Er moeten dan ook afdoende garanties komen op een degelijke werking van het 
centraal aanspreekpunt in iedere provincie zodat alle initiatiefnemers over dezelfde uitgangs-
positie beschikken.  
 
Het voorgelegde uitvoeringsbesluit regelt overigens niet alleen de rol van de aanspreekpunten 
in de procedure voor het pendelfonds, ook de algemene opdrachten op het vlak van woon- 
werkverkeer worden bepaald. Combinatie van beide zaken (algemene taak en rol in het pen-
delfonds) kan aanleiding zijn tot onduidelijkheden. Er is onder meer bepaald dat “onderwijsin-
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stellingen en evenementenorganisaties voor advies kunnen beroep doen op het aanspreek-
punt” en dit over “meer duurzame organisatie van het verkeer naar of van de betreffende loca-
ties”. Op zich is daar geen probleem mee. Maar rekening houdend met de decretale bepalin-
gen is het duidelijk dat deze instellingen of organisaties geen projecten voor het pendelfonds 
kunnen indienen die betrekking hebben op bijv. schoolverkeer of mobiliteitsproblemen bij eve-
nementen.  
Voorts rekent de SERV er op dat op grond van artikel 3 1° van het besluit publieke instellingen 
ook volledig kunnen beroep kunnen doen op de centrale aanspreekpunten. 
 
2 . 2 . 2  D e  b e g e l e i d i n g s c o m m i s s i e  

Het voorgelegde uitvoeringsbesluit regelt de samenstelling en de taak van de begeleidings-
commissie. Zoals overigens ook voorgesteld door de SERV in het advies over het oprichtings-
decreet is de samenstelling geregeld op een vergelijkbare wijze zoals voor de begeleidings-
commissie van het Herplaatsingsfonds. Naast een voorzitter, twee vertegenwoordigers van de 
regering en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de sociale partners is ook voorzien in 
een “vertegenwoordiging” van de afdeling “beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid” van het 
departement “mobiliteit en openbare werken” van het Vlaams ministerie.  
 
Beoordeling 
 
Zoals al aangegeven in het advies over het oprichtingsdecreet heeft de installatie van een 
begeleidingscommissie binnen de SERV de goedkeuring van de sociale partners. Deze bege-
leidingscommissie moet een basis bieden voor een daadwerkelijke betrokkenheid van de soci-
ale partners bij de uitwerking van het beleid inzake woon- werkverkeer.  
De deelname van de administratie in de begeleidingscommissie is ook voor de SERV essenti-
eel, maar de omschrijving ervan schept enige onduidelijkheid over de precieze draagwijdte 
van deze vertegenwoordiging (aantal, al of niet wisselende samenstelling). Dat is des te meer 
van belang omdat de concrete werking van de commissie (wie is in het bijzonder stemgerech-
tigd?) nog te regelen valt in een ministerieel besluit.  
 
2 . 2 . 3  D e  p r o c e d u r e  v o o r  i n d i e n i n g ,  b e o o r d e l i n g  e n  o p v o l g i n g  v a n  

d e  p r o j e c t e n  
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Het uitvoeringsbesluit regelt onder het hoofdstuk procedure in essentie vier zaken: 
 

 de wijze en de voorwaarden waaronder projecten kunnen ingediend worden (artikel 7 van 
het besluit); 

 de wijze waarop de projecten ter voorbereiding van de beslissing van de minister beoor-
deeld worden (artikel 8 van het besluit); 

 de concrete regeling voor de uitbetaling van de toegekende subsidie (artikel 9 van het be-
sluit); 

 en rapportering over de voortgang van de projecten, inclusief de beoordeling daarvan met 
het oog op een beslissing van de minister over het al of niet verder zetten van de toegeken-
de subsidie (artikel 10 van het besluit).  

 
Voor het indienen van projecten (artikel 7) zijn er twee essentiële bepalingen: 
 

 projecten kunnen slechts ingediend worden na het lanceren van een oproep (een “call- 
systeem”). In principe zullen er twee oproepen per jaar zijn (mogelijk in 2006 één). De op-
roep zal de uiterste datum van indiening aangeven; 

 de projectaanvrager (in het decreet is bepaald wie een project kan indienen) moet het pro-
ject indienen via het centraal aanspreekpunt. Het centraal aanspreekpunt kan de opmaak 
van het dossier begeleiden en moet de ontvankelijkheid van het project voor een subsidië-
ring via het pendelfonds toetsen aan de hand van de criteria van het oprichtingsdecreet en 
de aanvullende criteria opgenomen in het besluit zelf. Het centraal aanspreekpunt stuurt de 
ontvankelijke projecten door naar de begeleidingscommissie. Overige projecten worden - 
vergezeld van opmerkingen van het centraal aanspreekpunt – alleen doorgestuurd op uit-
drukkelijk verzoek van de projectaanvrager. 

 
De vereisten waaraan projectaanvragen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het 
pendelfonds zijn omvangrijk. Ten eerste zijn er de vereisten die opgenomen zijn in het decreet 
zelf (in het bijzonder artikel 56). Deze moeten o.m. het overleg op projectniveau tussen werk-
gevers en werknemers waarborgen. En ze moeten er ook voor zorgen dat de ingediende pro-
jecten voldoende complementair en niet concurrerend zijn t.a.v. het bestaande vervoeraanbod 
voor woon-werkverkeer. Projecten die betrekking hebben op het geregeld vervoer zijn uitge-
sloten van subsidiëring via het pendelfonds (horen thuis onder de acties inzake netmanage-
ment). Het besluit zelf voegt tien elementen toe die moeten opgenomen worden in het dossier. 
Sommige daarvan zijn vrij strikt omschreven, andere zijn vager. Het dossier moet een pro-
bleemformulering bevatten, de afweging maken van het voorgestelde project met alternatieve 
oplossingen, een begroting (van inkomsten en uitgaven uitgesplitst voor de afzonderlijke jaren 
van de looptijd) bevatten en uit het dossier moet de formele goedkeuring van alle betrokken 
partners in het project blijken. Daarnaast moet het dossier een beschrijving geven die de be-
geleidingscommissie moet toelaten het vernieuwend karakter, de laboratoriumfunctie, de te-
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rugkoppeling naar de gebruikers en de financiële haalbaarheid na afloop van de subsidie te 
beoordelen.  
 
De beoordeling binnen de begeleidingscommissie (die uitmondt in een advies aan de minister) 
en de beslissing van de minister zelf (artikel 8) verlopen in een aantal opeenvolgende stappen. 
Het besluit bepaalt daarvoor geen timing.  
De voorbereiding van het advies binnen de begeleidingscommissie begint met een technische 
en administratieve screening door de vertegenwoordiging van de administratie. Op basis daar-
van formuleert de begeleidingscommissie voor alle projecten die op de vastgelegde datum zijn 
ingediend een advies. Indien de som van de gevraagde subsidiëring voor het geheel van de 
gunstig geadviseerde projecten groter is dan de eerder vastgestelde budgettaire enveloppe 
(vastgesteld bij de oproep) maakt de begeleidingscommissie een rangorde op. Daarbij zal de 
begeleidingscommissie moeten rekening houden met criteria bepaald door de minister na 
advies van de begeleidingscommissie.  
Na ontvangst van het advies en eventuele rangorde beslist de minister over de subsidiëring 
van het project. De minister kan gemotiveerd afwijken van het advies en de rangorde. De sub-
sidie wordt toegekend voor de volledige duur van het project, maar nooit langer dan vier jaar. 
En volgens de bepalingen van het decreet kan de subsidie nooit hoger zijn dan de helft van de 
subsidiabele kosten (die worden bij de beslissing van de minister bepaald).  
 
De toegekende subsidie wordt in drie schijven uitbetaald (artikel 9): 40 % binnen een maand 
na de opstart van het project (waarvoor bewijzen worden geleverd), 40 % binnen een maand 
na het verstrijken van 1/3 van de looptijd van het project en de resterende 20 % wordt uitbe-
taald na de beslissing van de minister over het afsluitend evaluatieverslag en uitgebreid finan-
cieel verslag (zie verder). De tweede schijf kan vroeger uitbetaald worden op basis van een 
verantwoording in een bijzonder financieel verslag. Daarin moet worden aangetoond dat de 
eerste schijf al volledig is aangewend en dat vervroegde uitbetaling van de tweede schijf 
noodzakelijk is voor de voortzetting van het project.  
 
Om de twaalf maanden moet de projectaanvrager een evaluatieverslag opmaken en in ieder 
geval na het verstrijken van de aanvaarde looptijd van het project. In dat laatste geval samen 
met een uitgebreid financieel verslag (artikel 10). Voor de opmaak van de evaluatieverslagen 
zal de minister indicatoren bepalen. Het uitgebreid financieel verslag moet duidelijk maken dat 
de subsidies werden aangewend voor de doelstellingen van het project en dat de inkomsten 
en uitgaven in overeenstemming zijn met de aanvaarde begroting. Alle verslagen worden in-
gediend bij de centrale aanspreekpunten die ze doorsturen naar de begeleidingscommissie 
binnen de zeven dagen. Nadat de vertegenwoordiging van de administratie die verslagen heeft 
gescreend adviseert de commissie daarover binnen de maand. De minister neemt op basis 
van dat advies een beslissing over de verdere subsidiëring binnen de zes weken na indiening 
van het verslag. Als er geen advies is van de begeleidingscommissie één maand plus zeven 
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dagen na het indienen van het verslag bij het centrale aanspreekpunt wordt het advies als 
gunstig geacht.  
 
Beoordeling 
 
De procedure is vrij omslachtig. Voor een stuk is dat onvermijdelijk en vloeit ze voort uit de 
decretale bepalingen. De decretale ontvankelijkheidsvereiste dat projecten voor een vastge-
stelde datum moeten ingediend zijn maakt de procedure via een oproep onvermijdelijk. De 
keuze om projecten te subsidiëren binnen een gesloten budgettaire enveloppe maakt een 
gezamenlijke beoordeling en beslissing onvermijdelijk, inclusief een eventuele rangorde1. Be-
oordeling en beslissing over afzonderlijke projecten naar gelang ze worden ingediend zou de 
bepaling over de gesloten budgettaire enveloppe uithollen. Hoewel niet expliciet in het decreet 
de formule van provinciale aanspreekpunten is ingeschreven, is dat toch van in het begin de 
intentie geweest. 
Deze elementen worden dan ook verder ondersteund. Er zijn niettemin binnen de nu voorge-
stelde procedure enkele problemen. Sommige kunnen wellicht ook al opgelost worden door 
een preciezere formulering in de tekst van het uitvoeringsbesluit. Andere zijn meer principieel 
van aard. 
 
De volgende zaken zijn aan te stippen. 
 

 De wijze waarop de rol van de provinciale aanspreekpunten in de procedure is uitgewerkt is 
dubbelzinnig. In aansluiting met de principiële doelstellingen van het pendelplan ligt de aan-
sturing van het beleid voor het woon- werkverkeer op het provinciale niveau via de mobili-
teitspunten. Dat moet het draagvlak van het beleid versterken en mogelijkheden bieden 
voor een efficiënte ondersteuning t.a.v. bedrijven. De voorbereiding van dossiers voor pro-
jecten voor het pendelfonds binnen de mobiliteitspunten is een terechte keuze. Bovendien 
krijgen in het besluit de aanspreekpunten ook een formele rol in de besluitvormingsprocedu-
re via het onderzoek naar de ontvankelijkheid. Tezelfdertijd wordt die rol dan voor een be-
langrijk stuk op de helling gezet door te voorzien dat zelfs bij niet ontvankelijk geachte pro-
jecten de projectaanvragers op eigen beslissing een project bij de begeleidingscommissie 
kunnen indienen. Dit schept onduidelijkheid: ofwel zijn de centrale aanspreekpunten een 
formele filter, ofwel hebben ze een ondersteunende en faciliterende rol (desnoods verplicht). 
Bij de opvolgingsprocedure is het zeker aangewezen om de rol van het centraal aanspreek-
punt voor de evaluatie- en financiële verslagen expliciet te beperken tot ondersteuning. 
Doorsturen van deze verslagen via het centrale aanspreekpunt (7 dagen) is overbodig.  

 De garantie van een voldoende draagvlak voor de projecten is essentieel. Die garantie is 
echter weinig formeel bepaald in het ontwerpbesluit. Het zal nodig zijn dat het dossier voor 
indiening van de projectaanvraag duidelijk aangeeft op welke wijze overleg over het project 
is gevoerd met vertegenwoordigers van de werknemers via de geëigende instanties. In ge-

                                                           
1  Hoewel niet expliciet aangegeven mogen we aannemen dat niet weerhouden projecten bij een bepaalde 

oproep, ook in geval van gunstig geadviseerde projecten (maar buiten de budgettaire enveloppe) bij een vol-
gende oproep opnieuw moeten ingediend worden zonder enige prioriteit.  
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val van bedrijfsoverschrijdende projecten is bovendien nodig dat het project het voorwerp is 
geweest van overleg binnen de bevoegde SERR’s . Projecten ingediend door uitzendkanto-
ren vallen daar ook onder.  

 De diverse tijdsbepalingen in de procedure zijn onduidelijk. Bij de oproep zal de minister de 
uiterste datum van indiening bepalen. Er is niet aangegeven of dit slaat op indiening bij het 
centraal aanspreekpunt of de begeleidingscommissie. Voor de beoordelingsprocedure en 
de toekenning van de subsidie is er geen enkele tijdsbepaling opgenomen. Dat is dan wel 
het geval voor de opvolgingsprocedure. Dat is niet erg logisch en het is aangewezen dat 
ook voor de beoordelingsprocedure en de beslissing een timing wordt ingeschreven. De uit-
betaling van de subsidie in drie schijven is gekoppeld aan de evaluatieverslagen. De af-
stemming van beide tijdspaden (uitbetaling en verslagen) is niet perfect. Slechts bij projec-
ten van meer dan 36 maanden kan het eerste evaluatieverslag (na 12 maanden) effectief 
een rol spelen bij de uitbetaling van de tweede schijf. Een betere afstemming is nodig.  

 Niettegenstaande het oprichtingsdecreet bij de financiële middelen expliciet melding maakt 
van mogelijke terugvorderingen van tegemoetkomingen is in het besluit daarover niets ge-
regeld.  

 
2 . 2 . 4  D e  w e r k i n g  e n  h e t  b e h e e r  v a n  h e t  p e n d e l f o n d s  

De daaronder opgenomen bepalingen zijn van begrotingstechnische en administratieve aard. 
Ze geven vanuit de SERV geen aanleiding tot bijzondere bemerkingen. 
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3.  Advies 

3 . 1 .  A l g e m e e n  p o s i t i e v e  b e o o r d e l i n g  v a n  d e  v o o r g e s t e l d e  
r e g e l i n g  

De sociale partners hebben de doelstellingen van het pendelplan onderschreven. Cruciaal in 
de realisatie ervan is de financiering. Het voorgenomen pendelfonds dat innovatieve projecten 
moet ondersteunen is daarbij essentieel. Acties in het kader van het woon-werkverkeer zullen 
maar succesvol zijn als er een serieuze betrokkenheid is van de sociale partners: zowel op het 
niveau van de provinciale mobiliteitspunten van waaruit de acties worden aangestuurd als op 
het niveau van het Vlaamse gewest waar de onvermijdelijke prioriteiten moeten worden be-
paald.  
Zoals reeds aangegeven bij de beoordeling van het oprichtingsdecreet voor het pendelfonds 
zijn deze voorwaarden vervuld. Het nu voorgelegde uitvoeringsbesluit bevestigt dat. In het 
bijzonder stelt de SERV vast – zoals overigens gevraagd in zijn advies over het oprichtingsde-
creet – dat het advies van de begeleidingscommissie een essentiële rol zal spelen in de be-
sluitvorming over de projecten. De SERV engageert zich om dat ook in de praktijk waar te 
maken. 
Ten gronde adviseert de SERV dan ook positief over dit uitvoeringsbesluit.  
 

3 . 2 .  B e h o e f t e  a a n  e e n  c o n c r ee t  s t a p p en p l a n  o m  d e  w e r k i n g  
v a n  h e t  p e n d e l f o n d s  s n e l  o p e r a t i o n e e l  t e  m a k e n  

Het pendelfonds moet op zeer korte termijn operationeel worden. De beschikbaarheid van 
financiële middelen zet diverse initiatiefnemers aan om projecten voor te bereiden. Het is ab-
soluut noodzakelijk dat beslissingen over nieuwe projecten vanaf nu volledig passen binnen de 
procedure van het pendelfonds. Onverwijld moeten de nodige stappen gezet worden om het 
geheel operationeel te maken. Als de minister de intentie heeft om nog in de loop van 2006 
een eerste oproep te lanceren dat moet op een termijn van enkele weken de structuur volledig 
uitgetekend zijn. Het is in ieder geval niet verantwoord eventueel over te gaan tot een eerste 
oproep als dat niet het geval is.  
 
De SERV ziet vier zaken die – parallel aan de verdere afwerking van dit uitvoeringsbesluit – 
dringend moeten aangepakt worden zodat na de definitieve goedkeuring van het besluit het 
pendelfonds ook effectief kan opstarten: 
 

1. De nodige stappen voor een snelle samenstelling van de begeleidingscommis-
sie. Parallel daarmee moeten de prioriteitscriteria -bedoeld in artikel 8 2° van het 
voorgelegde uitvoeringsbesluit – worden voorbereid zodat de begeleidingscom-
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missie daarover onmiddellijk na de installatie ervan kan adviseren. Ook de regels 
voor de werking van de commissie moeten bepaald worden.  

2. Een verduidelijking van de financiële planning van het pendelfonds en in het bij-
zonder de aanduiding van de budgettaire enveloppe voor de eerste reeks oproe-
pen. Op basis van onze eigen inschatting is voor de periode 2006 – 2009 toch 
ongeveer € 12 mln beschikbaar voor nieuwe projecten. Op jaarbasis zou dat on-
geveer € 3 mln zijn (bij twee oproepen telkens een gemiddelde schijf van € 1,5 
mln). Dit zijn al redelijk substantiële bedragen die een actief ondersteuningsbe-
leid mogelijk maken. Aan de andere kant is enig realisme nodig, zeker als we 
deze bedragen plaatsen tegenover zekere hypothesen over de initiatie van mo-
gelijke projecten. De SERV heeft kennis genomen van de hypothesen die de RIA 
bij dit uitvoeringsbesluit heeft gehanteerd (voor de inschatting van de administra-
tieve lasten), met name op jaarbasis 40 projecten voor geheel Vlaanderen. De 
grondslag van deze hypothese is ons niet bekend, maar als dergelijke hypothese 
bewaarheid wordt dan krijgt het financieel plaatje een andere betekenis (zeker in 
het licht van een eventuele subsidiëring van 50 %). Het is dan ook belangrijk dat 
er zo snel mogelijk klaarheid komt over de budgettaire planning. 

3.  De centrale aanspreekpunten zijn van cruciaal belang in de voorbereiding en in 
de indiening van projecten. Voldoende garanties moeten voor handen zijn dat – 
eventueel in afwachting van de definitieve opstart van de mobiliteitspunten – er 
in alle provincies een gelijkwaardig aanspreekpunt functioneert. Wat is de stand 
van zaken daarbij? 

4. Projectaanvragers moeten precies weten wat de vereisten van het dossier zijn, 
hoe zij projecten moeten indienen en toelichten en op welke wijze hun projecten 
zullen beoordeeld worden. Als de eerste oproep gelanceerd wordt dan moet er 
een duidelijke brochure beschikbaar zijn voor alle geïnteresseerden en moet 
voorzien worden in de nodige informatiesessies. Voorbereiding en planning 
daarvan moeten nu aangepakt worden.  

 
In het bijzonder voor de samenstelling en de werking van de commissie (te regelen in een 
ministerieel besluit) stelt de SERV nu al enkele zaken voor: 
 

 voor het “gelijk aantal vertegenwoordigers uit werkgevers- en werknemersorganisaties” stelt 
de SERV voor het aantal vertegenwoordigers voor te dragen door de SERV te bepalen op 
respectievelijk 3 vertegenwoordigers van de werkgevers en 3 vertegenwoordigers van de 
werknemers; 

 de SERV beveelt aan een voorzitter aan te wijzen extern aan de geledingen van de com-
missie (vertegenwoordigers van de regering, sociale partners en vertegenwoordiger admini-
stratie). De voorzitter dient over de nodige expertise te beschikken met betrekking tot duur-
zame mobiliteitsprojecten en mobiliteitsmanagement in het algemeen; 

 voor de wijze van beraadslaging stelt de SERV voor dat uitsluitend de sociale partners over 
stemrecht beschikken (naar analogie met de begeleidingscommissie van het herplaatsings-
fonds). In geval er geen consensus is onder de stemgerechtigde leden worden de verschil-
lende standpunten in het advies uiteengezet; 
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 het op te maken ministerieel besluit moet de regels vastleggen voor de wijze waarop de 
vertegenwoordiger van de administratie in het kader van de begeleidingscommissie de 
technische en administratieve screening moet uitvoeren. In het bijzonder de timing waarbin-
nen dat moet gebeuren en de weerslag ervan in een advies over de ontvankelijkheid van 
het project; 

 het op te maken ministerieel besluit moet bepalen dat de SERV instaat voor het secretariaat 
van de commissie en onder de personeelsleden van de SERV een secretaris aanduidt die 
de commissie met raadgevende stem bijwoont. 

 

3 . 3 .  E e n  v e r e e n v o u d i g i n g  e n  v e r d u i d e l i j k i n g  v a n  d e  p r o c e d u -
r e  i s  n o d i g  

De procedure voor indiening, beoordeling en opvolging van de projecten moet diverse doel-
stellingen dienen: de kwaliteit van de projecten garanderen, rechtszekerheid in hoofde van de 
aanvragers, efficiëntie met minimale administratieve lasten en een transparante verantwoor-
ding over de aangewende overheidsmiddelen.  
In dat verband meent de SERV dat de voorgestelde procedure op een aantal punten moet 
verduidelijkt worden en ook kan vereenvoudigd worden.  
 
De SERV stelt voor het ontwerpbesluit te wijzigen en aan te vullen op volgende punten: 
 

1. Artikel 7 (procedure voor de indiening van projecten). 
 

 In 1°: de projecten worden uiteindelijk ingediend bij de begeleidingscommissie, in het besluit 
moet worden aangegeven dat de oproep de uiterste datum van indiening bepaalt “bij de be-
geleidingscommissie”. Er moet voorzien worden in voldoende tijd tussen de oproep en de 
datum van indiening. Twee maanden is te weinig, het is meer aangewezen minimaal vier 
maanden te voorzien.  

 In 2° en 3°: de formele rol van de centrale aanspreekpunten in de nu voorgestelde procedu-
re zal aanleiding geven tot onduidelijkheden en ook tot mogelijke betwistingen omdat in het 
huidige voorstel het centraal aanspreekpunt op een onduidelijke wijze oordeelt over de ont-
vankelijkheid van de ingediende dossiers. De SERV stelt voor de rol van het centraal aan-
spreekpunt expliciet te bepalen op ondersteuning. Conform de voorzieningen in het besluit 
kunnen projectaanvragers beroep doen op het centraal aanspreekpunt voor de voorberei-
ding van hun dossier2. In het besluit moet in ieder geval worden bepaald dat projectaanvra-
gers voorafgaandelijk aan de indiening van hun projecten bij de begeleidingscommissie het 
advies van het centraal aanspreekpunt moeten inwinnen. Bij dat advies besteedt het cen-
traal aanspreekpunt in het bijzonder aandacht aan de ontvankelijkheidscriteria en de ele-
menten die in het dossier moeten opgenomen worden. Het centraal aanspreekpunt moet 
het advies verstrekken aan de projectaanvrager binnen drie weken na voorlegging ervan 

                                                           
2  Dat geldt overigens ook bij de voorbereiding van het evaluatiedossier.  
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door de projectaanvrager. Het ingediende dossier bevat het advies van het centraal aan-
spreekpunt.  

 In 4°: onder de elementen van het dossier wordt toegevoegd (letter k): “het verslag over het 
gevoerde overleg op projectniveau respectievelijk binnen de geëigende organen op onder-
nemingsniveau en in geval van bedrijfsoverschrijdende projecten of projecten ingediend 
door uitzendbedrijven binnen de bevoegde SERR’s”. 

 In 5° en 6°: deze bepalingen kunnen geschrapt worden in functie van de aanpassingen 
onder 2° en 3°.  
 

2. Artikel 8 (beoordeling en beslissing over de projecten).  
Bepalingen over de timing van de besluitvormingsprocedure zijn onvolledig. Aan het ar-
tikel moet toegevoegd worden: “de begeleidingscommissie brengt haar advies uit uiter-
lijk één maand na het verstrijken van de uiterste datum van indiening. Bij ontstentenis 
van het advies binnen deze termijn kan de minister een beslissing nemen.”  

 
3. Artikel 9 en 10 (procedure voor uitbetaling en evaluatie). 

De bepalingen over de uitbetaling van de subsidie en de evaluatie- en financiële ver-
slagen moeten op elkaar afgestemd worden. De SERV stelt voor het eerste evaluatie-
verslag te laten samenvallen met de uitbetaling van de tweede schijf (40 %) na het ver-
strijken van 1/3 van de looptijd van het project, maar in ieder geval na 12 maanden. 
Indien tussen dit evaluatieverslag en het afsluitende evaluatie- en financieel verslag (bij 
einde van het project) meer dan 12 maanden verlopen wordt om de 12 maanden een 
evaluatieverslag opgemaakt. Het bijzonder financieel verslag met het oog op een ver-
snelde uitbetaling van de tweede schijf kan behouden blijven. Evaluatieverslagen zijn 
aanleiding tot een beslissing van de minister: ofwel voortzetten van de subsidiëring en 
van het project (al of niet onder bijgestuurde vorm), ofwel stopzetten van de subsidië-
ring. Tegenvallende resultaten kunnen aanleiding zijn tot het stopzetten van het project, 
maar alleen in geval van onrechtmatige aanwending van de toegekende subsidies kan 
er sprake zijn van terugvordering van reeds uitbetaalde subsidies.  

 

3 . 4 .  A a n v u l l e n d e  c o n c r e t e  b e m e r k i n g e n  b i j  d e  t e k s t  v a n  h e t  
u i t v o e r i n g s b e s lu i t  z e l f  

Naast de aanpassingen in functie van de voorstellen opgenomen onder punt 3.3. stelt de 
SERV nog volgende aanvullende concrete tekstaanpassingen voor: 
 

 Artikel 5, 4° een “vertegenwoordiger van de afdeling Beleid, Mobiliteit en Verkeersveilig-
heid,” in plaats van “vertegenwoordiging”. Deze aanpassing belet niet dat deze vertegen-
woordiger bij de uitoefening van zijn functie in het kader van de begeleidingscommissie op 
meerdere medewerkers van de afdeling kan beroep doen. 

 Artikel 10, laatste lid is onduidelijk. Het is de bedoeling te vermijden dat het ontbreken van 
een advies van de begeleidingscommissie binnen de gestelde termijn aanleiding zou kun-
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nen zijn tot blokkering van de verdere uitbetaling van de subsidie. De tekst wordt best ge-
wijzigd als volgt: “Indien de begeleidingscommissie binnen de termijn van één maand geen 
advies uitbrengt over het evaluatieverslag beslist de minister hoe dan ook binnen de zes 
weken na indiening van het evaluatieverslag door de projectaanvrager”. Overigens betekent 
dat wel dat het uitblijven van een ministeriële beslissing de verdere uitbetaling van een toe-
gekende subsidie vooralsnog kan blokkeren. Bij het inschrijven van een timing voor de ini-
tiële beslissing over de toekenning van een subsidie (voorafgaand aan de start van het pro-
ject) is het ook verantwoord een gelijkaardige bepaling over het advies van de 
begeleidingscommissie op te nemen, met dien verstande natuurlijk dat er nooit sprake kan 
zijn van de toekenning van een tegemoetkoming uit het pendelfonds zonder expliciete be-
slissing van de minister.  

 


