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SYNTHESE OVERIGE BELEIDSNOTA’S 2014-2019 

 

1 ARMOEDEBESTRIJDING 

OMGEVINGSANALYSE 

In het armoedebeleid is de Europa2020-strategie toonaangevend. In Vlaanderen heeft de regering de 

doelstellingen in het kader van de Europa2020-strategie vastgelegd in het Pact 2020. In dat Pact is 

een specifieke doelstelling voor het armoedebeleid op het vlak van huisvesting opgenomen. Het 

betreft meer bepaald een substantiële verhoging van de woonkwaliteit in 2020 door een halvering 

ten opzichte van 2006 van het aandeel van de bevolking dat een woning betrekt met twee of meer 

structurele gebreken en/of een gebrek aan basiscomfort.  

STRATEGISCHE EN OPERATIONELE DOELSTELLINGEN 

Binnen de doelstelling om onderbescherming te vermijden legt de beleidsnota onder meer een 

klemtoon op het proactief handelen en daarbinnen op het automatisch toekennen van rechten waar 

mogelijk en het proactief informeren van potentiële gerechtigden. Het principe van automatische 

rechtentoekenning zou immers de beste garantie bieden dat burgers hun sociale grondrechten 

benutten maar blijkt in de praktijk geen evidentie. Waar de mogelijkheid bestaat, zal gestreefd 

worden naar een snelle implementatie van de automatisering. Wanneer het nog niet mogelijk is om 

een recht automatisch toe te kennen, zal de minister bekijken in hoeverre de (administratieve) 

stappen die een rechthebbende moet zetten, zoveel mogelijk kunnen vereenvoudigd worden of zelfs 

uitgesloten kunnen worden. 

Er wordt tevens verder ingezet op de implementatie van de armoedetoets die sinds begin 2014 is 

geïntegreerd in de reguleringsimpactanalyse. 

Inzake beleidsdomeinoverschrijdend werk zullen linken worden gerealiseerd tussen relevante 

actoren binnen de beleidsdomeinen Wonen en Welzijn, onder meer met het oog op het voorkomen 

en bestrijden van dak- en thuisloosheid. 

Het aanpakken van armoede en het realiseren van de sociaole grondrechten impliceert actie op 

diverse beleidsdomeinen. Met betrekking tot Wonen wordt in de beleidsnota verwezen naar de 
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problematiek dat mensen in armoede vaak gedwongen zijn om te wonen in onaangepaste en 

ongezonde, slecht geïsoleerde woningen of moeten daar een groot deel van hun inkomen als huur 

betalen. Vlaanderen heeft een aantal instrumenten in handen om de toegang tot dit grondrecht voor 

mensen in armoede te verbeteren. Als voorbeelden van instrumenten die de Vlaamse overheid kan 

hanteren worden sociale koop- en huurwoningen en de huurpremie aangehaald maar ook het 

energiebeleid, de drinkwatervoorziening, … 

In uitvoering van het armoededecreet moet de Vlaamse regering binnen twaalf maanden na haar 

aantreden een actieplan opstellen dat loopt over de legislatuur. Uit de evaluatie van voorbije 

Vlaamse Actieplannen Armoedebestrijding is gebleken dat het VAPA meer moet zijn dan een 

inventaris van reeds geplande beleidsopties. Daarom zal in het nieuwe VAPA een duidelijke focus 

worden gelegd op die acties waar een wezenlijke doorbraak kan worden gerealiseerd. In het nieuwe 

VAPA zullen de acties worden opgenomen die noodzakelijk zijn om de doelstellingen uit het Pact 

2020 te behalen. 

 

2 BUITENLANDS BELEID, INTERNATIONAAL 

ONDERNEMEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

De beleidsnota besteedt heel wat aandacht aan de interactie met de Europese instellingen. Globaal 

zal worden geïnvesteerd in een meer proactieve opvolging, actieve deelname aan en de beïnvloeding 

van de Europese besluitvorming. Zo zal aan de Commissie worden gevraagd om het mogelijk is om 

Vlaamse programma’s afzonderlijk te beoordelen., De omzetting van Europese richtlijnen moet 

correct en snel gebeuren. Anderzijds zullen de richtlijnen niet ruimer en strenger worden omgezet 

dan strikt noodzakelijk. Om dit te garanderen zal de omzetting strikt worden opgevolgd binnen de 

Vlaamse overheid. Teneinde de concurrentiepositie veilig te stellen zal Vlaanderen zich niet schuldig 

maken aan gold plating. 

Het departement Internationaal Vlaanderen zal een volwaardig ministerie van Buitenlandse Zaken 

worden. Binnen de reorganisatie in de voorgaande legislatuur werden via een grondige 

herstructurering van het agentschap Toerisme-Vlaanderen de taken reeds duidelijker verdeeld met 

het departement Internationaal-Vlaanderen. 

 

3 GELIJKE KANSEN 

In de omgevingsanalyse stelt de beleidsnota duidelijk dat een antidiscriminatiebeleid absoluut 

noodzakelijk blijft, in aanvulling op een gelijkekansenbeleid dat inspeelt op het wegwerken van 

achterstellingsmechanismen. Het CGKR ontving in 2013 3.713 meldingen, waarbij discriminatie op 

grond van raciale criteria (37,5%) het meest voorkwam, gevolgd door handicap en 

gezondheidstoestand (23,7%), geloof (18,7%), leeftijd (6,2%) en seksuele geaardheid (6,1%). De 

meeste meldingen hadden betrekking op de maatschappelijke domeinen werk (21%), media (25%), 

en goederen en diensten (20%). Binnen de categorie ‘goederen en diensten’ handelde ruim een 

derde van de dossiers over de toegang tot huisvesting, meestal op de private huisvestingsmarkt.  
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De beleidsnota verwijst verder naar de problematiek van de onderrapportering van gevallen van 

discriminatie. Volgens een recente Europese studie zouden slechts 37% van de ondervraagden hun 

rechten kennen indien zij het slachtoffer zouden worden van discriminatie. De meldingsbereidheid 

blijkt ook erg laag, zelfs indien slachtoffers en getuigen weten waar ze terecht kunnen. Velen denken 

dat er geen gevolg gegeven wordt aan hun klacht, onder andere bij gebrek aan bewijs van de – vaak 

verdoken – discriminatie. Anderen doen geen melding uit angst hun werk te verliezen of niet geloofd 

te worden. Sommigen vrezen bovendien het slachtoffer te worden van wraak, of kijken op tegen de 

langdurige en ingewikkelde procedure. Ze berusten daarom in de situatie. De beleidsnota 

concludeert dan ook dat het aantal feitelijke discriminaties hoger ingeschat worden dan het aantal 

gemelde voorvallen.  

Gezien deze feiten zal het antidiscriminatiebeleid inzetten op het versterken en uitbouwen van het 

instrumentarium dat zorgt voor een onafhankelijke, laagdrempelige, krachtdadige en kwaliteitsvolle 

behandeling van discriminatiemeldingen. 

De stedenbouwkundige toegankelijkheidsverordening zal worden geëvalueerd en waar nodig 

bijgestuurd. Architecten en onderwerpers zullen ook worden gesensibiliseerd rond de filosofie van 

‘Universal Design’. 

Het samenwerkingsakkoord dat afgesloten werd op 12 juni 2013 rond het interfederaal centrum voor 

gelijkheid van kansen zal worden geëvalueerd door het Vlaams Parlement (september 2016). De 

beleidsnota wijst er daarbij op dat er op dit moment geen instantie is die de discriminatiemeldingen 

op grond van geslacht en (trans)gender met betrekking tot regionale bevoegdheden kan behandelen. 

De behandeling van deze klachten zal worden toegevoegd aan de diensten van de Vlaamse 

Ombudsman. 

 

4 VLAAMSE RAND 

In de omgevingsanalyse wordt gewezen op het dichtbebouwde karakter van de Vlaamse Rand (27,3% 

bebouwd) en op de hoge vastgoedprijzen. Het aantal sociale woningen en sociale appartementen 

zou ook gestagneerd zijn. 

Het principe van ‘Wonen in Eigen Streek’ zal in ere worden hersteld, rekening houdend met de 

opmerkingen van het Grondwettelijk Hof. Zo wil de minister de minder kapitaalkrachtige bevolking 

kansen blijven geven om in de doelgemeenten een woning te kopen of te huren en moet de sociale 

verdringing worden bestreden. De minister zal de nodige rechtszekere maatregelen blijven nemen 

die voorrang geven aan kandidaat-kopers en –huurders die reeds een band hebben met de streek. 

De in de voorgaande legislatuur goedgekeurde landinrichtingsprojecten zullen worden uitgevoerd, 

waaronder het planprogramma Vlaamse Rand. 

Er zal een decretale regeling worden uitgewerkt rond het taalgebruik bij de opmaak van notariële 

akten. Het wetboek der Registratierechten bepaalt dat een akte ter registratie mag aangeboden 

worden in drie landstalen. Bij de bespreking in de commissie suggereerde de minister dat deze 

bepaling zou kunnen worden gewijzigd door eraan toe te voegen dat akten aangeboden in een 

registratiekantoor bevoegd voor het Nederlandse taalgebied, verplicht vergezeld moeten zijn van 

een beëdigde vertaling. Dat is volgens minister Weyts een consequent gevolg van de bepaling van 
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het Grondwettelijk Hof dat de grondwettelijke indeling in taalgebieden minstens de voorrang 

impliceert van de taal van dat gebied, wat ook geldt voor akten. In het nieuwe scenario blijft er de 

keuze om akten in een andere taal te registreren, maar de indiener zou moeten betalen voor de 

vertaling. 

Vooraleer over te gaan tot een wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (waarbinnen de bepalingen 

van het Wetboek Registratierechten via het decreet van 17 december 2014 werden geïntegreerd) zal 

een studie over het taalgebruik bij notariële akten worden besteld. De minister heeft de 

administratie gevraagd offertes te verzamelen voor deze studie, die moet uitwijzen wat de 

problemen en de mogelijkheden zijn. 

 

5 DIERENWELZIJN 

Geen punten met onmiddellijke relevantie 

 

6 MOBILITEIT 

Binnen de omgevingsanalyse wordt gewezen op de consequenties van de ruimtelijke organisatie op 

de mobiliteitsproblematiek, inzonderheid omwille van de verspreide bebouwing, geclusterde 

bedrijventerreinen ver van bewoning, de concentratie van scholen, kantoren en dienstverlening in de 

grotere steden, etcetera. Deze factoren zorgen ervoor dat veel Vlamingen dagelijks een aanzienlijke 

verplaatsing moeten maken naar school of werk. 

Naar analogie met het regeerakkoord stelt de beleidsnota dat zal worden onderzocht of bij nieuwe 

woonontwikkelingen en bij herbestemming van geluidsbelaste gebieden tot woongebied de 

initiatiefnemers milderende maatregelen kunnen opnemen om het geluidsniveau tot een 

aanvaardbaar peil te brengen. 

 

7 MEDIA 

Geen punten met onmiddellijke relevantie 

 

8 JEUGD 

Geen punten met onmiddellijke relevantie 
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9 LANDBOUW EN VISSERIJ 

Teneinde de economische functionaliteit van de landbouw te beschermen zal worden ingezet op de 

bevordering van de instroom van jonge bedrijfsleiders. Hiervoor moet o.m. worden gekeken naar de 

sterke concurrentie rond de productiefactor grond. Bij een eventuele herziening van de pachtwet 

moet dan ook worden onderzocht of er mogelijkheden zijn om de toegang tot grond te verbeteren 

voor jonge landbouwers in functie van de generatiewissel, waarbij billijk wordt gehandeld naar zowel 

de eigenaar als de pachter. 

De beleidsnota kondigt aan dat de pachtwetgeving zal worden geëvalueerd en waar nodig herzien 

met twee klemtonen : (1) dat het voor eigenaars voldoende aantrekkelijk is om gronden te blijven 

verpachten en (2) dat aan pachtende landbouwers voldoende rechtszekerheid wordt geboden. Het is 

zaak een goed evenwicht te vinden tussen deze beide elementen. De Pachtwet bevat een aantal 

belemmeringen om mensen te stimuleren om grond in pacht te geven. Maar als men daaraan 

sleutelt, zou dat tot gevolg kunnen hebben dat pachtende landbouwers minder zekerheid hebben op 

lange termijn. Er zal een grondige evaluatie komen, waarbij alle betrokken actoren worden gehoord. 

Binnen de volledige landbouwsector is er een grote nood aan voldoende ruimte en grond, geschikt 

voor agrarische activiteiten. Daarom stelt de beleidsnota dat de oppervlakte met een agrarische 

bestemming optimaal beschikbaar moet zijn voor de beroepslandbouw. De omgevingsvergunning 

moet in deze een opportuniteit bieden; handhaving blijft essentieel. Via deze handhaving moet 

worden nagegaan of de gebouwen conform de plannen worden opgericht én of ze conform de 

plannen effectief agrarisch worden gebruikt. 

 

10  BRUSSEL 

Geen punten met onmiddellijke relevantie 

 

11  INTEGRATIE 

In de omgevingsanalyse van de beleidsnota Integratie wordt verwezen naar de huisvesting van 

personen van vreemde afkomst, een indicator waar België slecht op scoort. Zeker voor grote 

gezinnen is het op de private woningmarkt moeilijk betaalbare woningen te vinden. In België hebben 

gezinnen van immigranten 24% meer kans op slechte huisvesting dan autochtone gezinnen. Voor alle 

OESO-landen samen is dat 8%. Enkel de VS, Slowakije en Griekenland presteren slechter. 

Als strategische doelstelling wordt vooropgesteld dat de etnische kloof moet worden gedicht. Op het 

vlak van huisvesting kadert dit binnen de realisatie van het grondrecht op wonen. Het dichten van de 

etnische kloof veronderstelt een transversale, horizontale aanpak die zijn concrete inhoudelijke en 

budgettaire neerslag moet vinden in een gezamenlijk beleidsplan dat in 2015 door de minister van 

Integratie aan de Vlaamse Regering zal worden voorgelegd. De strategische en operationele 

doelstellingen van dit beleidsplan zullen in de komende beleidsbrieven worden geïntegreerd. De 

acties binnen het beleidsveld Wonen zullen hierbij kaderen in de bredere intentie tot realisatie van 
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de fundamentele grondrechten. De Vlaamse overheid heeft hierbij de opdracht om bij te dragen aan 

een correcte beeldvorming, met aandacht voor de wederkerigheid van het integratieproces. Daarom 

is het de verantwoordelijkheid van ieder beleidsdomein om in te zetten op sensibilisering en het 

ontkrachten van stereotypes ten aanzien van zowel autochtonen als allochtonen. Situaties van 

ongelijke behandeling moeten echter ook kordaat aangepakt worden en elke burger die zich in een 

dergelijke situatie bevindt, moet over de mogelijkheid beschikken om hier zijn rechten te doen 

gelden. Voor de maatregelen in het kader van het non-discriminatiebeleid wordt verwezen naar de 

beleidsnota Gelijke Kansen. 

Met de verschillende partners zal tevens een Integratiepact worden afgesloten. 

 

12  SPORT 

Geen punten met onmiddellijke relevantie 

 

13  SOCIALE ECONOMIE 

Buiten de intentie om in het kader van de lokale diensteneconomie het potentieel van een aantal 

nieuwe klaverbladen, bijvoorbeeld rond de sociale verhuur van woningen, te onderzoeken (p. 19) 

geen punten van onmiddellijke relevantie.  

 

14  CULTUUR 

Geen punten met onmiddellijke relevantie 

 

15  WELZIJN 

In de beleidsnota Welzijn wordt aangedrongen op het globale belang van het gezondheidsbeleid. 

Vandaar dat er binnen alle beleidsdomeinen aandacht moet zijn voor Welzijn, de zogenaamde 

‘Health in all policies’-aanpak. Daarom zal met het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening in overleg 

worden getreden om de ontwikkeling van een kwaliteitsvolle ruimte een volwaardige plaats te geven 

als beleidsthema in het BRV. Door het kwaliteitsvol invullen van de beschikbare ruimte kan immers 

de participatie van de zorgbehoevende aan de samenleving worden verhoogd, net als de nabijheid 

en toegankelijkheid van de diensten kan worden verzekerd en de sociale cohesie en een gezonde 

levensstijl kan worden gepromoot. 

Teneinde de ouderenparticipatie te bevorderen zal de opmaak van het ouderenbeleidsplan 2015-

2019 vanuit het beleidsdomein Welzijn worden aangestuurd. Er zal tevens een nieuwe 

beheersovereenkomst worden gesloten met de Vlaamse Ouderenraad. 
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Samen met het beleidsdomein Wonen zal werk worden gemaakt van een ‘woongericht 

welzijnsbeleid’. Dit omvat onder meer het aanleren van woonvaardigheden aan mensen om opnieuw 

of duurzaam te wonen, gekoppeld aan het ontwikkelen van een sociaal en/of hulpverleningsnetwerk, 

het leeftijdsonafhankelijk maken van de regelgeving m.b.t. Activiteiten van het Dagelijks Leven (ADL) 

en de regelgevende implicaties nagaan van de keuze om te wonen in alternatieve woonvormen, zoals 

zorg-wonen en co-housing, en de mogelijkheden daartoe uitbreiden. Wat dat laatste betreft wordt 

een inventaris opgemaakt van de verschillende mogelijkheden aan woon- en zorgvormen en wordt 

nagegaan hoe daarbij zorg enerzijds en wonen anderzijds, gespecifieerd voor verschillende 

doelgroepen, versterkt gecombineerd kunnen worden ingezet. Tevens wordt onderzocht of stappen 

kunnen worden gezet in de richting van een geïntegreerd Vlaams beleid voor de ondersteuning van 

woningaanpassingen. 

In coördinatie met Wonen wordt de initiatieven verdergezet inzake het bevorderen van de 

toegankelijkheid van kwetsbare doelgroepen op de private huurmarkt, (naast de sociale huursector) 

en het opvolgen en evalueren van de elf lopende experimentele projecten wonen-welzijn met het 

oog op het op korte termijn uitwerken van regelgeving voor een structurele inbedding van (de 

resultaten van) deze projecten. De innoverende projecten moeten leiden tot een structurele 

samenwerking tussen een sociale woonactor en een actor die een vorm van woonbegeleiding 

aanbiedt in de welzijnssector. 

We focussen voorts op het voorkomen en bestrijden van dak- en thuisloosheid, in eerste instantie 

met aandacht voor personen die een instelling verlaten. Hen snel en maximaal ondersteunen is 

cruciaal voor het voorkomen van hun dak- en thuisloosheid. Die ambitie waarmaken vraagt de 

uitbouw van nauwe samenwerkingsverbanden tussen gezondheidsactoren, woonactoren en 

welzijnsactoren. We onderzoeken of goed werkende bestaande instrumenten kunnen ingezet 

worden om dreigende uithuiszetting te voorkomen (Lokale AdviesCommissies energie bv.). We 

moedigen in elk geval de CAW’s aan om samen met de andere partners lokale hulp- en sociale 

netwerken uit te bouwen, ook in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen. In deze 

aanpak erkennen we de lokale besturen als cruciale partner, en we stimuleren hen om hierin een 

regierol op te nemen. 

We continueren onze deelname aan de Interdepartementale Cel Wonen-Welzijn met het oog op het 

faciliteren van de kennisdeling (van goede praktijken) tussen Wonen en Welzijn en het realiseren van 

een doorgedreven samenwerking op het terrein. Waar mogelijk gaan we op zoek naar innovatieve 

benaderingen en goede praktijken. Waar nodig betrekken we daar ook het Ruimtebeleid bij. We 

maken ook werk van een regelluw kader voor nieuwe initiatieven wonen-welzijn. 

 

16  ALGEMEEN REGERINGSBELEID 

Er zal gewerkt worden met conceptnota’s en groen- en witboeken om de transparantie in de 

besluitvorming te garanderen. Daarbij zullen de externe belanghebbenden zo vroeg mogelijk 

geconsulteerd worden. Een andere klemtoon is het terugdringen van de regeldruk. De Vlaamse 

overheid hanteert nog te vaak dwingende regelgeving. Er zijn vaak andere, niet-dwingende opties om 

dezelfde doelstellingen te realiseren, zoals subsidies, sensibilisering, etcetera. Hiervoor is een 

cultuurverandering noodzakelijk. De minister-president zal bij de opmaak van nieuwe regelgeving 
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toezien op een grondige afweging van de noodzaak ervan. Deze noodzakelijkheidstoets wordt ook 

toegepast bij de uitwerking van modaliteiten en bij de evaluatie van bestaande regels. De Kanselarij 

zal hiervoor een ondersteunend instrument voor de individuele ministers uitwerken. Decreten en 

besluiten moeten finaal meer problemen en kosten oplossen dan ze veroorzaken. Bij de omzetting 

van Europese Richtlijnen moeten detaillistische inhoudelijke regels en overregulering vermeden 

worden. 

Naast het tegengaan van inhoudelijke regeldruk moeten ook de administratieve verplichtingen ten 

gevolge van regels worden verminderd. Daartoe moet worden ingezet op een verregaande 

digitalisering die veel administratieve verplichtingen kan vereenvoudigen en zelfs doen verdwijnen. 

Om de implementeerbaarheid van nieuwe regelgeving mogelijk te maken zal steekvlamwetgeving 

worden vermeden en zullen periodes van ‘regelgevende rust’ worden gecreëerd door retrospectieve 

inwerkingtredingen te vermijden. Er zal worden onderzocht of de introductie van vaste 

verandermomenten naar Brits en Nederlands model een meerwaarde kan zijn. 

Via vlaanderen.be zal een centraal en digitaal informatieportaal worden uitgebouwd waarop 

informatie beschikbaar is over de invoering, aanpassing of afschaffing van beleidsmaatregelen in de 

komende maanden. Geïntegreerd binnen vlaanderen.be zal ook een centraal en digitaal 

consultatieplatform worden uitgebouwd voor nieuw beleid en nieuwe regelgeving. Er zal worden 

onderzocht of dat platform kan worden uitgebreid met e-consultatie over ruimtelijke projecten. 

De minister-president zal snel de nodige maatregelen nemen opdat bestuurlijke rechtscolleges het 

instrument van de bestuurlijke lus zouden kunnen toepassen. Daarnaast zal worden ingezet op de 

uitbouw van een beleidsdomeinoverkoepelend Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid. Daarbij zal 

worden onderzocht hoe de inspectieprocessen en procedures in de handhavingsregelingen kunnen 

worden gestroomlijnd. Een streefdoel is tevens om een decreet voor bestuurlijke handhaving uit te 

werken ter stroomlijning. De klantvriendelijkheid van inspecties zal worden verhoogd en de 

toezichtslasten van gecontroleerden verlaagd. Als onregelmatigheden worden vastgesteld zullen de 

inspectiediensten informatie geven over hoe de onregelmatigheid kan worden weggewerkt. Een 

sanctie wordt pas opgelegd als de overtreding blijft bestaan. 

Via de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid bevoegd om de onteigeningsprocedure zelf te 

regelen. De regionalisering biedt de ideale gelegenheid om het onteigeningsrecht te herbekijken, te 

uniformiseren en te vereenvoudigen. In het regeerakkoord is dan ook het uitwerken van een eigen 

Vlaams Onteigeningsdecreet opgenomen. Daarbij moet worden gezorgd voor rechtszekere 

procedures, met het oog op de belangen van zowel onteigenden als onteigenende overheden. Het 

recht op zelfrealisatie wordt daarbij erkend, zodat particulieren desgevallend zelf bepaalde 

maatschappelijke doelstellingen kunnen realiseren en zo onteigening kunnen voorkomen. Tevens zal 

worden onderzocht hoe een administratief rechtscollege bevoegd kan worden om betwistingen snel 

en correct te beslechten. 

In het kader van de Europa2020-strategie zal worden bekeken hoe het transitienetwerk DuWoBo 

verder kan worden ondersteund om innovatie bij bouwen en wonen te versnellen. 

De jaarlijkse publicatie van de VRIND wordt verdergezet, evenals de stadsmonitor. 

Op het vlak van het Vlaamse statistiekenbeleid moeten de voorbereidingen om het 

samenwerkingsakkoord te implementeren afgerond zijn tegen 1 januari 2016. Er zal een dienst 
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worden opgericht die de taken van een regionale statistische autoriteit op zich zal nemen. Daarvoor 

zal een decreetgevend initiatief worden genomen. Mede om het only-once principe te realiseren zal 

vanaf 2016 jaarlijks een Vlaams statistisch programma worden opgesteld dat tot doel heeft vraag en 

aanbod aan openbare statistieken op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van de statistieken te 

bevorderen. 

Het Agentschap Informatie Vlaanderen zal de regierol krijgen voor een geïntegreerd data-

uitwisselingsplatform en zal daarvoor de centrale infrastructuur aanbieden. Het Agentschap zal 

tevens een geïntegreerd digitaal loket beheren waarlangs de openbare statistieken worden 

verspreid. 

De beleidsnota gaat tevens in op de hervorming van het strategisch advieslandschap. Daarbij stelt de 

minister-president dat hij naast de rationaliseringsoperatie sterk wil inzetten op een beleidsvoering 

in overleg en in samenwerking met alle belanghebbenden. Er zal worden voorzien in de 

administratieve inbedding van onder andere de Vlaamse Woonraad binnen de SERV en in de nodige 

generieke ondersteuning bij de omvorming van de Minaraad en de SARO tot de Omgevingsraad. In 

samenwerking met de bevoegde ministers zullen nieuwe instrumenten worden ontwikkeld om de 

praktijk van adviesverlening en overleg te versterken. In het bijzonder zal worden nagegaan hoe het 

gebruik van conceptnota’s en groen- en witboeken kan worden gestimuleerd. 

Het regeerakkoord voorziet in de opmaak van een nieuw Vlaams Bestuursdecreet (bestuurlijke 

codex). Daarbij wordt onder meer voorzien in digitalisering : er zal worden ingeschreven dat elke 

burger, onderneming en organisatie het recht krijgt om alle transacties met de Vlaamse overheid 

digitaal af te handelen. 

In het kader van een gerichtere communicatie richting burgers, bedrijven en organisaties zullen een 

aantal korte, snelle proefprojecten worden opgezet met multidisciplinaire teams vanuit alle 

relevante beleidsdomeinen om proactief informatie en transacties op maat aan te bieden over een 

bepaald onderwerp en tijdens een langere periode. Deze proefprojecten dienen onder andere om de 

mogelijkheden op vlak van ICT en privacy te verkennen. 

REGELGEVINGSAGENDA 

 

 

Decreet Status

Decreet Vereenvoudiging en digitalisering In voorbereiding

Decreet (Vlaams) bestuursrecht In voorbereiding

Decreet Bestuurlijke handhaving In voorbereiding

Statistiekdecreet In voorbereiding

Decreet tot harmonisering van onteigeningen In voorbereiding

Decreet houdende de reorganisatie van de Vlaamse 

overheid, de SERV en de strategische adviesraden
In voorbereiding

Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2007 

betreffende het hergebruik van overheidsinformatie
In voorbereiding

Oprichting Agentschap Informatie Vlaanderen In voorbereiding

Aanpassing bestuurlijke lus In voorbereiding


