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Dossiergegevens

Onderwerp

Stand van zaken

Beleidsdomein

Bevoegde minister

Bevoegde administratie

Omschrijving in de regelgevingsagenda

Omschrijving van de verwijzing in de beleidsnota/beleidsbrief

zoals vermeld in regelgevingsagenda

Armoedebestrijding

Projecten
(preventieve) brede
gezinsondersteuning

Rijopleiding

Tarieven De Lijn

Vlaamse
Energielening / FRGE

Armoedebestrijding

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Mobiliteit

Mobiliteit

Energie

Liesbeth Homans

Jo Vandeurzen

Ben Weyts

Ben Weyts

Bart Tommelein

Departement WVG

Kind en Gezin

Departement MOW

Departement MOW

Wijziging van het
decreet van 21 maart
2003 en van het besluit
van de Vlaamse
regering betreffende de
armoedebestrijding

Opmaak van een Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de subsidiëring van
een vernieuwend en verbreed
laagdrempelig initiatief inzake
gezinsondersteuning voor aanstaande
gezinnen en gezinnen met kinderen met
het oog op de bestrijding van
kinderarmoede
Besluit van de Vlaamse Regering tot
hervorming van de rijopleiding
Status van het initiatief:eerste BVR
definitief goedgekeurd op 20/01/2017,
tweede BVR wordt beoogd principieel
goed te keuren op 31/03/2017 ,
Aanpassing aan het uitvoeringsbesluit
'Exploitatie en Tarieven' van het decreet
Personenvervoer
Status van het initiatief: Afgewerkt
Strategische doelstelling:
We vertrekken van sterke en betrouwbare
netwerken die elke deelnemer de garantie
geven op een
betrouwbare reistijd en een
kwaliteitsvolle, veilige verplaatsing

Decretale basis n.a.v. overdracht
bevoegdheid inzake FRGE + inhoudelijke
wijzigingen werking energiehuizen en
Vlaams Energieagentschap energieleningen

Op de initiële
VAPA-lijst
ja/nee

Beleidsnota Armoedebestrijding (p. 37 - 3.3 OD Het evalueren en actualiseren
van de huidige regelgeving inzake armoedebestrijding)
Het armoededecreet geeft aan hoe armoedebestrijding in Vlaanderenvorm
krijgt. Het heeft heel wat hefbomen gecreëerd onder meer op het vlak van
coördinatie en participatie. Ik erken en behoud deze belangrijke eerwaarde. Ik
zal dit decreet echter ook evalueren om na te gaan hoe we dit nog meer kunnen
inzetten om structureel bij te dragen aan de doelstellingen inzake
armoedebestrijding. Desgevallend zal ik het armoededecreet actualiseren.
Ja
Beleidsbrief WVG 2016-2017 (p.16 - 1.2.1. Structureel inzetten op de strijd
tegen onderbescherming en de preventie van
(kans)armoede)
In 2016 continueerde ik, samen met de minister bevoegd voor
Armoedebestrijding, negen Vlaamse projecten preventieve
gezinsondersteuning met bruggen naar Onderwijs en Werk. Hetzelfde geldt
voor twee Brusselse projecten preventieve gezinsondersteuning met bruggen
naar Onderwijs. Voor de toekenning van de middelen voor preventieve
gezinsondersteuning wordt vanaf 2017 een open projectoproep georganiseerd.
De huidige initiatieven kunnen hier ook op inschrijven.
Nee
Beleidsbrief MOW 2016-2017 (p. 41-0D 11.) ik hervorm de rijopleiding voor
categorie B. Ik geef kandidaat-chauffeurs alle kansen en tijd om voldoende
rijervaring op te doen in wisselende verkeersomstandigheden en in een
getrapte opleiding. De rijopleiding wordt ingebed in een traject van levenslang
leren over verkeersopvoeding en mobiliteitsbewustzijn.

Ja

Beleidsbrief MOW 2016-2017 (p. 71. OD.33) : Tariefaanpassing
De Raad van Bestuur van De Lijn maakt, zoals gebruikelijk, jaarlijks een voorstel
tot (index)aanpassing van de tarieven op. Ook in 2017 zal een (index)aanpassing
van de tarievennodig zijn om de verhoogde kostendekkingsgraad niet opnieuw
te laten
verwateren.
Ja
Vlaamse regeerakkoord 2014-2019: “De taken en werking van het Fonds voor
de Reductie van de Globale Energiekost voorzien we als actieverplichting bij de
distributienetbeheerders, maar beperken we tot energieleningen aan
beschermde afnemers. Er zal naar synergie worden gestreefd tussen
projectpromotoren van sociale energie-efficiëntieprogramma’s en lokale
entiteiten.”
Beleidsnota Energie 2014-2019: “Na de regionalisering van het FRGE wordt de
werking in eerste instantie bekeken en geoptimaliseerd dit met het oog op het
toekennen van goedkope leningen voor het financieren van energiebesparende
investeringen. De doelgroep voor de leningen wordt geëvalueerd en binnen
deze legislatuur bijgestuurd. Wat de te financieren maatregelen betreft, zal dit
bekeken worden en waar nodig herbekeken.”
Ja

Status
afgesproken, lopend,
afgerond, geannuleerd

Afgesproken

Het regelgevingsdossier is nog
niet opgestart, de armoedetoets
bijgevolg ook nog niet

Afgerond

Dit is onderdeel van de bredere
regelgeving inzake preventieve
gezinsondersteuning. Niet
afzonderlijk in de
regelgevingsagenda
opgenomen. Wel een
afzonderlijk BVR en
afzonderlijke armoedetoets

Energie

Bart Tommelein

Vlaams Energieagentschap

Eventuele aanpassing
Energiebesluit,
onderdeel sociale
openbaredienstveplic
htingen
Energie

Bart Tommelein

Vlaams Energieagentschap nvt

Secundair onderwijs

Hilde Crevits

Departement OV

Onderwijs

Overlegdata
Neerslag
vinden in
overleg
met
RIA, aparttedocument,
externe actoren nota VR en/of Memorie
inzake
van Toelichting

11/08/2016 Nota VR

Afgerond

Armoedetoets is afgerond

17/11/2017 &
17/01/2017

Afgerond

Armoedetoets is afgerond

30/06, 24/10 en
02/12

Afgerond

Vlaamse regeerakkoord 2014-2019: "prioriteit voor deze regeerperiode is het
inzetten op energie-efficiëntie. Verstandiger omgaan met energie zal niet alleen
onze energiefactuur minder snel doen oplopen, het helpt ook in het bereiken
van de Europese klimaatdoelstellingen. Vlaanderen maakt van energieefficiëntie een topprioriteit door o.a. gebouwen en bedrijven energie-efficiënter
te maken.” “Er worden extra stimuli ingebouwd voor gecombineerde
maatregelen en totaalrenovaties. De individuele premies voor dakisolatie en
hoogrendementsglas worden getrapt verlaagd. Premies worden op maat
gemaakt van de verschillende doelgroepen. De distributienetbeheerders zijn het
unieke loket voor alle energiepremies.” Beleidsnota Energie 2014-2019: •
Besluit van de Vlaamse Regering
“Premies moeten de eigenaar aanzetten om de energiebesparende investering
houdende wijziging van het Energiebesluit uit te voeren of minstens de beslissing hieromtrent te versnellen. Een premie
van 19 november 2010, wat betreft
jarenlang behouden, beperkt echter de impact. De eigenaar heeft dan geen
diverse bepalingen inzake energieincentive om zijn beslissing te versnellen. Een aangekondigd afbouwscenario
efficiëntie.
voor de premie zal op regelmatige tijdstippen de eigenaar motiveren om een
beslissing ter zake in overweging te nemen en aldus een duidelijke impuls geven
aan energiebesparende investeringen. Voor wat de premies dakisolatie en
beglazing betreft, zal een afbouwscenario uitgewerkt worden. Ook voor andere
maatregelen zal de wenselijkheid van een dergelijk afbouwscenario worden
onderzocht. Voor eventuele nieuwe ondersteunings-maatregelen wordt
onmiddellijk voorzien in een eindtermijn.” “Voortbouwend op eerdere
ervaringen, voorzien we in sociale energie-efficiëntieprogramma’s die op een
betekenisvolle schaal kwetsbare gezinnen begeleiden en ondersteunen bij de
energetische renovatie van hun woning. Zo daalt de kans op energiearmoede en
wordt een grotendeels onbenut potentieel aan energiebesparing geactiveerd.”

Aanpassing REG
openbare
dienstverplichtingen:
wijzigingen premies

Betrokken actoren
Korte toelichting bij het
armoedetoetsproces

Ja

Afgerond

Nee

Afgesproken

Ja

Lopend

bijlage Nota VR
31/03/2017

6/09/2016 apart doc
22 september 2015 startoverleg
in het kader van uitwerken van
het Energiearmoedeprogramma
met ruim 30 stakeholders:
Huurpunt, Infrax, Eandis,
Samenlevingsopbouw, Komosie,
Stebo, Kabinet Energie,
Ombudsman Energie, Vlaams
Huurdersplatform, Sociaal
Verwarmingsfonds, Vivas,
Vlaamse Ombudsdienst, Kabinet
Armoedebestrijding, EOS, Bond
Beter Leefmilieu, Agentschap
Wonen-Vlaanderen, Netwerk
tegen armoede, Steunpunt tot
bestrijding van armoede, BND
Kortrijk, Ecohuis Antwerpen,
VVSG, Vlaams
Huurdersplatform. Nadien
volgde ook nog bilateraal
overleg met Komosie (koepel
van milieuondernemers in de
sociale economie),
Samenlevingsopbouw, de
distributienetbeheerders, de
VVSG en de VREG. De op deze
manier verzamelde
aanbevelingen voor zowel de
sociale bescherming van de
Onder meer
energieverbruiker als voor het 22/09/2015
RIA

datum goedkeuring VR
(indien van toepassing)

betrokken vanuit
ervaringskennis

Netwerk tegen
Armoede, TAO/De
25/11/2016 Link
eerste BVR definitief
goedgekeurd op
20/01/2017, tweede BVR
wordt beoogd principieel
goed te keuren op
Netwerk tegen
31/03/2017
Armoede,

Beleidsbrief OV 2016-2017 (p. 13, 1.2. De lat hoog leggen voor alle leerlingen
door het secundair onderwijs te moderniseren)

8/07/2016 verslag vergadering

Michel Vandenbroeck
(UGent), Ides Nicaise
(HIVA)
Brijs, K. et al.
(Steunpunt
Verkeersveiligheid IMOB), audit rapport
CIECA (2014)

Netwerk tegen
Armoede

(onder meer) Vlaams
Netwerk tegen
armoede,
Tweede principiële
Samenlevingsopbouw
goedkeuring op 21 oktober. en het Steunpunt tot
Definitieve goedkeuring te bestrijding van
verwachten in januari
armoede
/

definitieve goedkeuring
wijzigingsbesluit op
15/07/2016

(onder meer) Vlaams
Netwerk tegen
armoede,
Samenlevingsopbouw
en het Steunpunt tot
bestrijding van
armoede
geen

In het kader van de implementatie van het Energiearmoedeprogramma lopen
besprekingen voor eventuele aanpassingen aan een aantal artikels rond de
sociale bescherming van energiegebruikers.

masterplan secundair onderwijs

betrokken vanuit
wetenschappelijke
kennis

Netwerk tegen
Armoede

Financiering
leerplichtonderwijs
Onderwijs
Automatisering van
de school-en
studietoelagen
Onderwijs
Studiekeuzebegeleidin
g
Onderwijs

Hilde Crevits

Departement OV

Hilde Crevits

AHOVOKS ism DOV

Hilde Crevits

Departement OV

wijzigen van het financieringssysteem
automatisering van de school- en
studietoelagen
de hervorming van de
leerlingenbegeleiding

Studiefinanciering

Onderwijs

Hilde Crevits

aanpassingen aan de regelgeving over
Kind & Gezin ism.
studiefinanciering (i.c. het groeipakket)
AHOVOKS en Departement cf armoedetoets hervorming van de
OV
kinderbijslag

Duaal Leren

Onderwijs

Hilde Crevits

Departement OV ism Werk het decreet duaal leren

Volwassenenonderwij
s
Onderwijs

Hilde Crevits

Departement OV

Jeugd(sanctie)recht

Vlaamse Sociale
Bescherming

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Jo Vandeurzen

Jo Vandeurzen

hervorming van het
volwassenenonderwijs

noot: Het bedoelde staat niet in Beleidsbrief OV 2016-2017 mbt basisonderwijs.
Thema financiering komt wel ter sprake in context van modernisering secundair
onderwijs, hervorming volwassenenonderwijs, hoger onderwijs, EVC. De
aanwending van de werkingsmiddelen bedoeld voor het realiseren van gelijke
kansen wordt meegenomen in de vernieuwde aanpak ‘Inspectie 2.0’ door de
onderwijsinspectie. Aan het nieuwe steunpunt voor beleidsgericht
onderwijsonderzoek SONO heb ik de opdracht gegeven om een effectmeting
van de financiering op basis van leerlingenkenmerken uit te voeren.
Ja
Beleidsbrief OV 2016-2017 (p. 27 - 1.13. De financiële drempel tot participatie
aan onderwijs aanpakken via school- en
studietoelagen)
Ja
Beleidsbrief OV 2016-2017 (p. 24-25, Ondersteuning 1.11. van lerenden
versterken)
Ja
Beleidsbrief OV 2016-2017 (p. 10 - 1.1. Alle kinderen stevige fundamenten
geven door een sterk basisonderwijs
1.1.1. Inzetten op een maximale participatie aan
kleuteronderwijs vanaf drie jaar)
Beleidsbrief OV 2016-2017 (p. 18 - 1.8. Van leren en werken een volwaardig
onderwijstraject maken)

Beleidsbrief OV 2016-2017 (p. 13-14 - 1.4. Volwassenonderwijs als partner in
levenslang leren)

Sport Vlaanderen

Huursubsidie /
huurpremie

Wonen

Liesbeth Homans

Agentschap Wonen
Vlaanderen

Afstemming huursubsidie en huurpremie

24/03/2015; 24/03/2016;
verslag vergadering
17/01/2017

6/dec/16 verslag vergadering

Nee

Lopend

28/10/2015; 30/05/2016
verslag vergadering

Decreet Vlaamse Sociale Bescherming en
Uitvoeringsbesluiten

Philippe Muyters

Lopend

Nee

Beleidsnota Sport (p.17 - 1.1.1. Het sportaanbod van de Vlaamse
sportfedereaties en hun clubs)
Om enerzijds de sportfederaties tegen 2020 performanter, krachtdadiger en
efficiënter te maken en de kwaliteit in de sportclubs verder te verbeteren en
anderzijds de effectiviteit en de efficiëntie van de ingezette Vlaamse middelen
te verhogen, is een verantwoorde rationalisatie van het Vlaamse
portfederatielandschap absoluut nodig. Het huidige decreet op de subsidiëring
van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de Organisaties voor
Sportieve Vrijetijdsbesteding (OSV’s) van 13 juli 2001 dient dan ook, zoals uit de
omgevingsanalyse en na evaluatie door de sportsector zelf blijkt, aangepast te
worden. Deze legislatuur nemen we hiervoor de nodige stappen.
Ja
Beleidsnota Wonen (p. 23 3.2. Woonzekerheid van de private huurder en
betaalzekerheid voor de verhuurder bevorderen)
In het kader van de evaluatie van het bestaande huursubsidie-instrumentarium
voert het Steunpunt Wonen in 2014 een onderzoek uit inzake de in- en
uitstroom op de wachtlijsten en binnen de sociale huisvesting. Het onderzoek
zal een beeld geven van o.m. het profiel van de in- en uitstromers, de motieven
voor de in– en uitstroombewegingen, de marktsegmenten waar de uitstromers
terecht komen, de tijdstippen waarop de woonbehoeften het meest urgent zijn,
e.d.
De huurpremie en de huursubsidie werden begin 2014 gewijzigd zodat zij beter
op elkaar zijn afgestemd. Hierbij werd de huurpremie uitgebreid naar personen
die 4 jaar of langer wachten op de toewijzing van een sociale huurwoning. Zij
blijven momenteel naast elkaar bestaan, maar worden gescreend in hoeverre
betere afstemming in functie van doelmatigheid en duidelijkheid voor de
rechthebbenden noodzakelijk en mogelijk is. Het doel is te komen tot een
tijdelijke ondersteuning die terecht komt bij diegenen die het echt nodig
hebben.
Ja

19/09/2016; 26/09/2016;
verslag vergadering
04/10/2016; 10/10/2016; 21/10/2016 etc.

Afgerond

Er werd beslist om een
armoedetoets te houden op
basis van thematische
conceptteksten, ontstaan uit
werkgroepen met stakeholders,
waarin de conceptuele lijnen
van het decreet werden getoets
met de stakeholders. Op die
manier kon de armoedetoets
nog mee in rekening worden
genomen bij het uitschrijven
van de decreetteksten. Er werd
m.a.w. gekozen om heel vroeg
in het regelgevende proces
reeds een armoedetoets in te
bouwen.

Lopend

Reeds twee overlegmomenten.
Volgende in januari 2017. De
verschillende voorbereidende
03/02/2016;
fasen naar wetgeving worden
12/05/2016;28/
besproken.
11/2016
Nota VR

Er zijn diverse
contacten
geweest tussen
agentschap
Jongernwelzijn
en Netwerk
tegen armoede
(telefonisch, per
mail en
vergaderingen).
Vergaderdata:
14/4/2016 en
26/5/2016

11 dec 2015:
Netwerk tegen
Armoede
15 jan 2016:
overleg externe
armoedeactoren
26 jan 2016:
Netwerk tegen
Armoede

Afgerond

Afgesproken

Netwerk tegen
Armoede
Netwerk tegen
Armoede

verslag vergadering

Lopend

Agentschap Zorg en
Gezondheid

Sport

24/03/2015;
28/04/2015;
04/03/2016

Lopend

Met de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) willen we ervoor zorgen dat mensen
met chronische zorgnoden aangepaste, kwalitatieve en betaalbare zorg krijgen,
thuis of in residentiële context. De zorg wordt vraaggestuurd, de financiering
persoonsvolgend. De eerste fase of het decreet houdende de Vlaamse Sociale
Bescherming treedt in
voege op 1 januari 2017.
Nee

Sportfederaties

Lopend

Nee

Opmaken van een decreet inzake
jeugdrecht

De herziening van het decreet moet er toe
bijdragen dat de georganiseerde
sportsector, meer dan vandaag, een
kwaliteitsvol en gedifferentieerd
sportaanbod ontwikkelt dat voldoende is
afgestemd op de noden van verschillende
doel- en leeftijdsgroepen. Daarnaast
draagt de herziening van het decreet bij
aan de verhoging van de effectiviteit en de
efficiëntie van de ingezette Vlaamse
middelen.

Armoedetoets als er wijziging
van de regelgeving komt

Ja

Beleidsnota 2014 -2019 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( 4.2. We leggen
gerichte welzijnsaccenten op het groeiende raakvlak tussen hulpverlening en
justitie en we versterken de samenwerkingsverbanden met de justitiële
partners). Uitgangspunt voor het decreet is dat we vorm willen geven aan een
gedifferentieerd en multidimensioneel aanbod van duidelijke en constructieve
(maatschappelijke) reacties op delicten, met aandacht voor herstel van de
schade.

Agentschap
Jongerenwelzijn

Afgesproken

Het regelgevingsdossier is nog
niet opgestart, de armoedetoets
bijgevolg ook nog niet.

Netwerk tegen
Armoede,
Welzijnszorg,
Millenniumdoelen…
Netwerk tegen
Armoede
Netwerk tegen
Armoede,
Welzijnszorg,
Welzijnsschakels

Mail van het netwerk
tegen armoede dd.
13/9/2016. Momenteel
worden de
decreettekesten
(ontwerp) nog
geschreven, met inbegrip
van de aanbeveling
vanuit het netwerk tegen Er zijn momenteel nog geen Netwerk tegen
armoede.
decreetteksten
Armoede

apart document (+verslag
van de overlegmomenten
met externen)
toegevoegd bij de RIA

Netwerk tegen
Armoede

Netwerk tegen
Armoede, Vlaamse
Atletiekliga, Demos,
Buurtsport Brussel,
Belgian Homeless
Cup, Sportdienst Sint
Niklaas, Vlaamse JuJitsu Federatie,
Gymfed,
Gezinssportfederatie,
Sporta en
10/jun/16 Football+Foundation

idem

Huurgarantiefonds

Kaderbesluit Sociale
Huur

Gemeenschappelijk
wonen en nieuwe
woonvormen

Kinderbijslag

Wonen

Wonen

Wonen

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Liesbeth Homans

Liesbeth Homans

Liesbeth Homans

Jo Vandeurzen

Agentschap Wonen
Vlaanderen

Beleidsnota Wonen (p. 22 3.2. Woonzekerheid van de private huurder en
betaalzekerheid voor de verhuurder bevorderen)
Ik zal werk maken van de
bescherming tegen huurachterstallen en wanbetaling voor de verhuurder
enerzijds en continue huisvesting voor de huurder anderzijds.
Het Huurgarantiefonds komt tegemoet bij huurachterstand als cumulatief aan
de volgende waarden is voldaan:
- de huurder heeft een huurachterstand van drie maanden;
- de vrederechter heeft de huurder uitstel van betaling verleend en een
afbetalingsplan opgelegd;
- de huurder leeft het opgelegde afbetalingsplan niet na.
De aansluitingsvergoeding ten bedrage van 75 euro per huurcontract, te
betalen door de verhuurder, enerzijds en een jaarlijkse dotatie anderzijds,
spijzen het fonds.
Het Fonds komt tussen in de opgebouwde achterstallen, maar niet in de
lopende huur en kosten. De tegemoetkoming van het Huurgarantiefonds
Wijziging BVR Fonds ter preventie van
bedraagt maximaal drie maanden huur met een plafond van 2.700 euro.
uithuiszettingen van 4 oktober 2013 (na
Het huidige Fonds ter preventie van uithuiszettingen, dat sinds 1 januari 2014
evaluatie)
bestaat, zal ik evalueren.
Ja
Beleidsnota Wonen (p. 26 4.2. Een rechtvaardige toegang tot een sociale
huurwoning)
Evaluatie en vereenvoudiging van het kaderbesluit sociale huur
Het Kaderbesluit Sociale Huur is sinds 1 januari 2008 van kracht. Van bij
aanvang bleek de praktische uitvoering van de principes niet eenvoudig.
Verschillende bijsturingen waren dan ook nodig om hiaten weg te werken en
doelstellingen te verfijnen of te verduidelijken. Ook nieuwe
beleidsdoelstellingen en –instrumenten zoals de Vlaamse huurpremie zorgden
voor de nodige aanpassingen. De woonsector is vrijwel unaniem in zijn kritiek
op de complexiteit van de regelgeving en de hoge administratieve lasten.
Daarom zal ik een doorlichting doorvoeren van de bestaande regelgeving. De
focus ligt hierbij op administratieve vereenvoudiging, verhoging lokale
autonomie en een vermindering van de administratieve lasten. Een werkgroep
zal in de loop van 2015 suggesties formuleren, rekening houdend met de
eigenheid van de sociale verhuurder.
Een meer
rechtvaardige toegang tot een sociale huurwoning
De huurovereenkomst voor een sociale huurwoning in Vlaanderen is
momenteel van onbepaalde duur. Ze wordt enkel van rechtswege ontbonden
indien de referentiehuurder en zijn wettelijke of feitelijke partner de woning
niet langer betrekken. We moeten er echter voor zorgen dat de sociale
woningen voorbehouden blijven voor zij die er echt nood aan hebben, en voor
zolang ze er nood aan hebben. De verhuurder kan zelf beslissen om in het intern
huurreglement in te schrijven dat de huurovereenkomst wordt opgezegd als
blijkt dat de huurder voor het derde jaar op rij de basishuurprijs van de woning
zal betalen en dat zijn inkomen voor het derde jaar op rij minimaal gelijk is aan
het dubbele van de toepasselijke inkomensgrens. In de praktijk blijken weinig
KT-wijziging Kaderbesluit Sociale Huur van verhuurders gebruik te maken van deze laatste mogelijkheid. De perceptie dat
12 oktober 2007 (tijdelijke contracten) en het huren van een sociale huurwoning voor het leven is, ook al behoort men
MT-wijziging Kaderbesluit Sociale Huur
niet meer tot de doelgroep van de sociale huisvesting, wil ik bijsturen. Vandaar
van 12 oktober 2007 (vereenvoudiging)
dat ik wil afstappen van het principe van levenslange huurovereenkomsten
Ja

Agentschap Wonen
Vlaanderen

Decreet houdende de instelling van een
proefomgeving voor experimentele
woonvormen

Beleidsnota Wonen (p. 33 5.3. Gemeenschappelijk wonen en nieuwe
woonvormen)
Diverse regelgevingen blijken een vlotte ontwikkeling van nieuwe projecten te
belemmeren. Nochtans kunnen deze woonvormen individuele en
maatschappelijke meerwaarde bieden en bezitten ze het potentieel om een
relatief ruime groep van burgers aan te spreken door de mogelijkheid om te
variëren in de mate van betrokkenheid en samenleven van de groep.
Het Steunpunt Wonen voert in 2014 een ad hoc- uit om de bestaande praktijken
van gemeenschappelijk wonen in kaart brengen. Ook mogelijkheden die de
bestaande regelgeving biedt enerzijds en op welk vlak nieuwe regelgeving en
beleidsinstrumenten kunnen bijdragen anderzijds komen aan bod.
Op basis van de uitkomsten van het rapport van het Steunpunt Wonen zal ik
samen met mijn collega bevoegd voor Omgeving bekijken welke concrete acties
kunnen worden ondernomen en hoe we nauwer kunnen samenwerken met
Ruimte Vlaanderen over het onderwerp gemeenschappelijk wonen.
Ja

Opmaken van een Vlaams decreet
kinderbijslag

Beleidsnota WVG (p. 45 3.3. We werken een nieuw kinderbijslagsysteem uit met
een gelijke basisuitkering voor ieder kind, aangevuld met toeslagen voor de
meest kwetsbare gezinnen)
Met de zesde staatshervorming worden de gezinsbijslagen overgeheveld naar
Vlaanderen. We zullen het stelsel vereenvoudigen, waarbij we kiezen voor een
universeel systeem op basis van het recht van het kind, ongeacht de
socioprofessionele status van de ouders. Een kind krijgt een onvoorwaardelijke,
gelijke basiskinderbijslag – ongeacht de leeftijd en de rangorde. De kinderbijslag
is immers bedoeld als een tegemoetkoming om kosten in de opvoeding te
dekken.
Daarnaast voorzien we, om kinderarmoede te bestrijden, voor kinderen die
opgroeien in een gezin met een laag inkomen een sociale toeslag. De
inkomensgrens van deze toeslag is gezinsgemoduleerd en houdt dus rekening
met de gezinsgrootte. Verder behouden we de sociale toeslag voor wezen en
een sociale toeslag voor kinderen met bijzondere zorgnoden. Concreet betekent
dit dat we een systeem van automatische toekenning van rechten zullen
uitwerken, waardoor elk gezin maximaal krijgt waar het recht op heeft. Om dit
nieuw systeem vorm te geven en voldoende budgettaire ruimte te creëren om
zo goed mogelijk én verworven rechten te vrijwaren én selectiviteit in te
voeren, wordt de gezinsbijslag tijdelijk niet-geïndexeerd. De middelen die in het
kader van de besparingen in budgettair moeilijke tijden niet werden toegekend
worden later opnieuw ingezet bij de implementatie van een nieuw systeem. Om
de wijze van uitbetalen in het nieuw systeem te bepalen, wordt een studie
uitbesteed die een objectieve kosten-batenanalyse maakt die de
kostenefficiëntie bestudeert om te werken met de Vlaamse administratie dan
wel met een of meerdere derden, of een combinatie van beide systemen. Het
nieuwe Vlaamse systeem van gezinsbijslagen zal vastgelegd worden in een
Vlaams decreet kinderbijslag.
Ja

Agentschap Wonen
Vlaanderen

Kind en Gezin

Afgesproken

Het regelgevingsdossier is nog
niet opgestart, de armoedetoets
bijgevolg ook nog niet.

Lopend

Het ontwerp van
armoedeimpactanalyse
werd op 28
Er werd een beperkte armoede- september 2015
impactanalyse uitgevoerd op de overgemaakt
korte termijnwijziging van het aan het Netwerk
KSH. De middellange
tegen Armoede
termijnwijziging van het KSH is voor
nog lopende.
opmerkingen.

Lopend

Het regelgevend initiatief leent
zich moeilijk tot een
(volwaardige) armoedetoets. De
effecten van het instellen van
een tijdelijke proefomgeving
voor experimentele
woonvormen op mensen in
armoede zijn immers moeilijk in
te schatten. Er werd niettemin
een toets uitgevoerd, in overleg
met de armoedeverenigingen.

Lopend

De armoedetoets is lopende en
houdt gelijke tred met de
beschikbaarheid van de
simulaties, die uitgewerkt
worden door de Universiteit
Leuven.

De armoedeimpactanalyse werd als
een apart document
opgenomen in het dossier
korte termijnwijziging
KSH dat werd voorgelegd
aan de Vlaamse Regering.

De korte termijnwijziging
van het KSH werd op 23
december 2016 door de
Vlaamse Regering
goedgekeurd.

Netwerk tegen
Armoede

Een apart document, als
bijlage bij het dossier
voor de Vlaamse
8/dec/16 Regering.

Netwerk tegen
Armoede

De neerslag van de
armoedetoets wordt bij
het ontwerpdecreet
gevoegd.

Netwerk tegen
Armoede

Universiteit Leuven

Lokaal Sociaal Beleid

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Jo Vandeurzen

Departement WVG

Aanpassing decreet lokaal sociaal beleid

Beleidsnota WVG (p. 63 6.2. We streven naar een homogene aanpak van het
welzijns- en gezondheidsbeleid over verschillende bestuurslagen en verlichten
de planlast om tot een meer efficiënte en effectieve overheidswerking te
komen)
Wat de lokale besturen betreft zal het decreet lokaal sociaal beleid en de
recente omzendbrief over sociaal beleid naar de lokale besturen aangepast
worden. Dit is
noodzakelijk in het licht van de nieuwe taakstelling en de krijtlijnen die we in
deze beleidsnota uittekenen. We werken hiervoor samen met de minister voor
bestuurszaken en zullen in dit kader ook actief participeren aan de commissie
decentralisatie. Hierbij gaan we, onder de coördinatie van de minister van
Bestuurszaken, samen met de VVSG, op korte termijn na op welke terreinen van
het beleidsdomein de autonomie en de beleidsruimte van de lokale besturen
kan worden verhoogd. In dit kader (her-)bekijken we ook de convenant met de
VVSG, onder andere in functie van een kwaliteitsvolle ondersteuning van alle
lokale besturen.
Ja
Beleidsnota WVG (p. 47 4. We positioneren de justitiehuizen herkenbaar in ons
beleidsdomein en investeren gericht op het raakvlak tussen hulpverlening en
justitie om tot een betere samenwerking te komen)
Een van de grote uitdagingen de komende regeerperiode bestaat erin een
justitieel luik toe te voegen aan het welzijns-, gezondheids- en gezinsbeleid
(SD4). We doen dat door het inpassen van de justitiehuizen en het elektronisch
toezicht in onze organisatiestructuren, en we bedden ook de federale
detentiecentra in onze werking in. We hanteren die elementen als opportuniteit
om de samenwerking tussen ons beleidsdomein en justitie sterker vorm en
meer perspectief te geven. Dat is ook nodig. Het samenspel tussen justitie en
hulpverlening wint maatschappelijk steeds meer aan belang. Het jeugdrecht, de
eerstelijns juridische bijstand, het strategisch plan hulp- en dienstverlening aan
gedetineerden en de forensische uitdagingen, illustreren dat. We investeren
dan ook in permanent overleg met de magistratuur.
We klaren de kerntaken en de rol van de justitiehuizen ten aanzien van de
burgers, organisaties en justitiële actoren uit. De uitvoering van deze
opdrachten vergt een nauwe samenwerking tussen de gemeenschappen en
federale overheid, waarvan de principes en modaliteiten werden vastgelegd in
meerdere samenwerkingsakkoorden. In dit kader organiseren we een grondige
gedachtewisseling met al onze stakeholders over de principes en doelstellingen
die ons moeten leiden bij de uitvoering van straffen en maatregelen en bij de
omkadering van slachtoffers en daders. Hierbij is het essentieel dat we komen
tot een goede afstemming tussen de justitiehuizen en de politiediensten en
justitiële actoren voor wat betreft de opvolging van, het toezicht op en de
begeleiding van de justitiabelen. We vertrekken daarbij van de verworvenheden
van de justitiehuizen, van de dienst voor elektronisch toezicht en van de
betoelaagde programma’s. De resultaten verwerken we in een decretaal kader.
Hierin expliciteren we onze visie, missie, doelen en de strategieën om ze te
verwezenlijken en leggen we de basis voor strategische actieplanning,
kwaliteitsbeleid, subsidiebeleid, gegevensdeling, beleidsdomein
Ja
Beleidsnota WVG (p. 48 4.2. We leggen gerichte welzijnsaccenten op het
groeiende raakvlak tussen hulpverlening en justitie en we versterken de
samenwerkingsverbanden met de justitiële partners)
Een sterke inbedding van de eerstelijns juridische bijstand De zesde
staatshervorming draagt ook de commissies voor eerstelijns juridische bijstand
over naar de gemeenschappen. Deze commissies bieden burgers antwoorden
op eenvoudige juridische vragen via praktische inlichtingen, wegwijs makende
informatie, een eerste juridisch advies of de verwijzing naar een
gespecialiseerde instantie of organisatie. Advocaten verlenen deze gratis
eerstelijns bijstand. We zetten deze dienstverlening verder. Maar gaan
tegelijkertijd na hoe we de drempel naar deze dienstverlening kunnen verlagen.
We denken daarvoor aan een sterke en duidelijke samenwerking binnen het
eerstelijnswelzijnswerk, het sterker positioneren van de commissies, het
realiseren van samenwerking en afstemming met tweedelijns juridische
bijstand, het uitwerken van vernieuwende methodieken die de juridische
dienstverlening tot bij de burger brengen (via digitale kanalen bijvoorbeeld). We
gaan daarvoor in overleg met alle betrokken partners: de orde van Vlaamse
balies, de Federale Overheidsdienst Justitie, een vertegenwoordiging van
eerstelijnswelzijnsdiensten, maar ook vertegenwoordiging van wetswinkels en
huurdersbonden.
Ja

Justitiehuizen

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Jo Vandeurzen

Departement WVG

Opmaken van een decreet betreffende
justitiehuizen

Eerstelijns juridische
bijstand

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Jo Vandeurzen

Departement WVG

Opmaken van een decreet eerstelijns
juridische bijstand

VAPH

Uitvoeringsbesluiten bij het decreet
persoonsvolgende financiering:
Voorontwerp van besluit van de VR over
de indiening en de afhandeling van de
aanvraag van een budget voor niet
rechtstreeks toegankelijke zorg en
ondersteuning voor meerderjarige PMH
en over de tbs stelling van dat budget
Voorontwerp van besluit van de VR tot
wijziging van het BVR van 24 juli 1991
betreffende de indiening en afhandeling
van de aanvraag tot ondersteuning bij het
VAPH, wat betreft de vergoedingen van
de multidisciplinaire teams (MDT’s)
Voorontwerp van besluit van de VR
houdende wijziging van diverse
bepalingen het BVR van 30 september
2011 betreffende de erkenning en
subsidiëring van diensten
Ondersteuningsplan en een
mentororganisatie voor het voortraject
van PMH
Voorontwerp van besluit van de VR
houdende de vergunningsvoorwaarden
en de subsidieregeling van
bijstandsorganisaties om budgethouders Beleidsnota WVG, p. 24 e.v.
bij te staan in het kader van de PVF
2. We willen, vertrekkend van de mogelijkheden van mensen, zorg op maat
realiseren

Persoonsvolgende
financiering

Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin

Jo Vandeurzen

Ja

afgerond

Ontwerpteksten zijn opgesteld.
Voor het opstellen van de
conceptnota Geïntegreerd
Breed Onthaal is zowel Netwerk
tegen Armoede,
Samenlevingsopbouw als De
Link vzw geconsulteerd. Er is
een overleg geweest tussen
Samenlevingsopbouw
Vlaanderen, het Netwerk tegen
Armoede, kabinet en
administratie in het kader van
de armoedetoetsing op het
ontwerp van decreet op 29
februari en op 8 april.
29/2/16, 8/4/16

Afgesproken

De conceptnota werd
goedgekeurd door de VR op
8/5/2015. Van zodra er meer
duidelijkheid is over het te
lopen traject van het decreet JH
zal er gekeken worden hoe de
armoedetoets kan geïntegreerd
worden. Op 26/7 werd voor een
eerste keer rond de tafel
gezeten met het Netwerk tegen
armoede. In het verder
decretale traject zal op gepaste
momenten en indien
noodzakelijk verder overlegd
worden met de partners die
werken in het kader van de
armoedeproblematiek.

Afgesproken

Het regelgevingsdossier is nog
niet opgestart, de armoedetoets
bijgevolg ook nog niet

Afgerond

Elektronisch ingewonnen advies
na overleg met het Netwerk
tegen Armoede over de te
volgen procedure. Uitgebracht
advies door het Vlaams
Netwerk tegen Armoede op 2
oktober 2015

RIA-document en aparte
nota. Indien uiteindelijk
geen RIA nodig, neerslag
in MvT,

Netwerk tegen
Armoede,
Samenlevingsopbouw
24/02/2017 , De Link
Universiteit Gent

Netwerk tegen
Armoede

26/07/2016

Nota VR

Netwerk tegen
27/11/2015 Armoede

Infrastructuursubsidie
s voor
woonzorgcentra en
Welzijn,
centra voor
Volksgezondheid en
kortverblijf
Gezin

Vereenvoudiging en
digitalisering
algemeen
regeringsbeleid

Bestuurlijke
handhaving

Onteigeningen

Monitoring

Algemeen beleid

Algemeen beleid

Algemeen beleid

Algemeen beleid

Besluit van de Vlaamse Regering tot
wijziging van verschillende besluiten, wat
betreft de invoering van
infrastructuursubsidies voor
woonzorgcentra en centra voor
kortverblijf
Jo Vandeurzen

Geert Bourgeois

Geert Bourgeois

Geert Bourgeois

Geert Bourgeois

Beleidsnota WVG, p. 57.
5.3. We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur
Voor de ouderensector (...) komt ten gevolge van de resolutie
van het Vlaams Parlement van 19 juni 2013 een einde aan de huidige
infrastructuursubsidiëring en zal het VIPA in samenwerking met het agentschap
Zorg en Gezondheid en de sector een nieuw financieringssysteem ontwikkelen. Nee

Afgerond

Advies van het Netwerk tegen
Armoede
De voorbereiding van de

Departement DAR

Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid (p. 5 Ondersteuning besluitvorming en
werking van de Vlaamse Regering en uitwerking van de Vlaamse Justitie)
Met een vlotte en betrouwbare dienstverlening wil ik de kwaliteitsvolle werking
van de Vlaamse Regering versterken en een coherente en transparante
besluitvorming garanderen. Ik zorg ervoor dat digitalisering de norm wordt
voor het besluitvormingsproces. Ik zet in op een kwaliteitsvolle regelgeving en
rechtsbedeling met hoge rechtszekerheid voor alle belanghebbenden en neem
hiervoor een aantal maatregelen: minder regeldruk en een betere legistieke
kwaliteit en praktische toepasbaarheid van decreten en uitvoeringsbesluiten in
alle domeinen; operationalisering van de Dienst van de Vlaamse
bestuursrechtscolleges; uitvoering van het samenwerkingsakkoord betreffende
het strafrechtelijk beleid en het veiligheidsbeleid; fundamenten voor een
Vlaams inspectie- en handhavingsbeleid; voorstellen voor een
efficiëntieverhoging en voor meer samenwerking en afstemming tussen alle
inspectie- en handhavingsdiensten; en uitwerking van een Vlaams
Decreet vereenvoudiging en digitalisering onteigeningsdecreet.
Ja

Lopend

reorganisatie van de Vlaamse
overheid en de opdracht van de
Strategische Adviesraden maakt
deel uit van het hierboven
beschreven proces met
groenboek en witboek, en
bijhorende consultatie. Ook wat
dit thema betreft werd dus
tijdens het Vertikaal Permanent
Armoede Overleg (VPAO) van
16 februari 2017 op het kabinet
van minister-president
Bourgeois met het Netwerk
tegen Armoede besproken of en
hoe het Netwerk maximaal
gebruik kan maken van de
mogelijkheden die het
voorbereidende traject biedt, en
of een bijkomende
armoedetoets vervolgens nog

Departement DAR

Decreet bestuurlijke handhaving

Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid (p. 18 OD1.5 Uitbouw van een Vlaams
inspectie- en handhavingsbeleid door de versterking van de efficiëntie van en de
afstemming tussen alle inspectie- en handhavingsdiensten en de stroomlijning
van processen en procedures)
Ik zet een specifieke projectgroep aan het werk die zal onderzoeken hoe we de
inspectieprocessen en procedures in de bestaande Vlaamse
handhavingsregelingen kunnen stroomlijnen. Voor de inspectieprocessen denk
ik bijvoorbeeld aan de duur en frequentie van controles, gemeenschappelijke
controles door verschillende diensten en de beperking van de toezichtslasten. Ik
streef er ook naar om een decreet voor bestuurlijke handhaving uit te werken
dat de processen en procedures voor het opleggen van administratieve boetes
en maatregelen stroomlijnt.
Ja

Lopend

Decreet harmonisering onteigeningen

Beleidsnota Algemeen Regerinsgbeleid (p. 18 OD1.6 Harmonisering van het
onteigeningsrecht)
De onteigeningsprocedure wordt momenteel geregeld in drie federale wetten.
Door de zesde staatshervorming is de Vlaamse overheid voortaan bevoegd om
de onteigeningsprocedure volledig zelf te regelen. De Vlaamse decreten kennen
vandaag een veelheid aan habilitatiebepalingen. De bevoegdheidsoverdracht
biedt de ideale gelegenheid om het onteigeningsrecht te herbekijken, te
uniformiseren en te vereenvoudigen. De uitwerking van een Vlaams
onteigeningsdecreet ter vervanging van de wetten van 1835 en 1962 is
opgenomen in het regeerakkoord. We zorgen voor eenvoudige en rechtszekere
procedures, met oog voor de belangen van zowel de onteigenende overheden
als de personen of instanties die onteigend worden. Het Dijkendecreet blijft
daarbij behouden. We erkennen het recht van particulieren om, binnen een
redelijke termijn, zelf sommige maatschappelijke doelstellingen (bijvoorbeeld
de realisatie van woongelegenheden of bouwrijpe industrieterreinen) te
realiseren en zo onteigening te vermijden. We onderzoeken op welke manier
een administratief rechtscollege dat deel uitmaakt van de dienst van de
Vlaamse bestuursrechtscolleges, bevoegd kan worden om de administratieve
betwistingen bij onteigeningen snel en correct te beslechten, zonder dat aan de
bevoegdheden van de rechterlijke macht worden geraakt voor wat betreft de
gerechtelijke fase van een onteigening We breiden tevens het
onteigeningsrecht uit naar de onteigening van roerende goederen,
onlichamelijke goederen en zelfstandige vermogensrechten. Met het Vlaamse
onteigeningsdecreet willen we de verschillende sectorale
onteigeningsmachtigingen beter op elkaar afstemmen en integreren in één
uniforme onteigeningsprocedure. Met het decreet willen we ook de realisatie
van onteigeningsprojecten versnellen, weliswaar met respect voor de belangen
van de onteigenden.
Ja

Geannuleerd

Armoedetoets moet nog
opgestart worden
Het decreet is goedgekeurd
door de Vlaamse Regering op
21/10/2016 en door de
Commissie Binnenlands Bestuur
van het Vlaams Parlement op
31/01/2017. In de memorie van
toelichting werd uitgelegd
waarom er geen formele
armoedetoets werd uitgevoerd:
"Dit decreet brengt geen
bijkomende lasten of
gedragsverplichtingen voor de
burgers of rechtspersonen als
eigenaar met zich mee, en dit
om twee redenen.
Vooreerst is er het eerder
ordenend karakter van dit
decreet, wat betekent dat het
grondwettelijk recht van de
overheid om te onteigenen op
voorwaarde van de vervulling
van enkele vereisten, in dit
decreet enkel maar verder
uitgewerkt wordt in functie van
zijn toepassing in de praktijk, en
dit zowel op formeel
(procedureel) als op materieel
(inhoudelijk) vlak.
Ten tweede perkt dit decreet de
grondwettelijke vereisten of

Statistiekdecreet

Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid (p. 6 SD 3. Opvolging ontwikkelingen in
de samenleving en monitoring van het regeringsbeleid)
De Vlaamse overheid ontwikkelt een visie over de productie van openbare
statistieken en werkt een kwaliteitsbeleid uit inzake statistiek. Om dit beleid te
helpen implementeren zal ik een dienst aanstellen die de taken van een
regionale statistische autoriteit op zich neemt, kwaliteitsrichtlijnen en
auditprocedures uitvaardigen, overlegorganen oprichten en actief betrekken en
openbare statistieken ontsluiten via een e-loket. Vanaf 2016 zal ik jaarlijks een
Vlaams statistisch programma samenstellen om vraag en aanbod aan openbare
statistieken op elkaar af te stemmen en de kwaliteit van de statistieken te
bevorderen. Ik zal mijn medewerking verlenen aan de uitbouw en de werking
van het op te richten interfederaal instituut voor statistiek.
Ja

Geannuleerd

Het decreet betreffende de
Vlaamse openbare statistieken
van 7 maart 2016 bepaalt de
wijze waarop de Vlaamse
overheid, binnen een
interfederaal kader, het
Vlaamse statistiekbeleid
gestalte zal geven. Het decreet
is dus algemeen organisatorisch
van aard. Een armoedetoets
was dan ook niet relevant. Dit
werd afgestemd met het
Netwerk tegen Armoede.

Departement WVG

Departement DAR

Departement DAR

Memorie van toelichting
en nota VR

dient nog goedgekeurd te
worden

Netwerk tegen
Armoede

Vlaams bestuursrecht Algemeen beleid

Reorganisatie

Algemeen beleid

Geert Bourgeois

Geert Bourgeois

Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid (p. 39 OD4.6 Harmonisering en
vernieuwing van het Vlaams bestuursrecht)
In het Vlaams Regeerakkoord zijn verschillende bestuurlijke vernieuwingen
opgenomen. Die zullen ook vertaald worden in een nieuw Vlaams
bestuursrecht. Zo zullen een aantal bestaande decreten (decreet Bestuurlijk
Beleid, decreet Deugdelijk Bestuur, decreet Openbaarheid van Bestuur,
Klachtendecreet, E-governmentdecreet) gecoördineerd worden tot één Vlaams
Bestuursdecreet.
Ja

Departement DAR

Decreet (Vlaams) Bestuursrecht

Departement DAR

Beleidsnota Algemeen Regeringsbeleid (p. 37 OD4.2 Hervorming strategische
adviesraden)
Naast een rationalisering van het aantal strategische adviesraden wil ik sterk
inzetten op een beleidsvoering in overleg en in samenwerking met alle
belanghebbenden. Het verzekeren van een goed maatschappelijk draagvlak is
een belangrijke voorwaarde om het vertrouwen van de burgers in politieke en
ambtelijke instellingen te versterken. Bij de hervorming van de strategische
adviesraden zal ik zorgen voor de administratieve inbedding van de
secretariaten van de SAR Landbouw en Visserij, de Vlaamse Woonraad en de
SAR voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media in de SERV. Ik zal ook de nodige
generieke ondersteuning geven bij de afschaffing van SAR VRWI, SARiV en
Vlabest, en bij de omvorming van de SAR MINA-raad en de SARO tot de
Omgevingsraad. Samen met de betrokkenen zullen we oplossingen zoeken voor
de overdracht van het secretariaatspersoneel binnen de diensten van de
Vlaamse overheid. Daarnaast zal ik, samen met de andere ministers, nieuwe
instrumenten ontwikkelen om de praktijk van adviesverlening en overleg in de
Vlaamse overheid te verbeteren en te versterken. In het bijzonder zal ik nagaan
hoe het gebruik van conceptnota’s, en groen- en witboeken in het participatieen besluitvormingsproces kan worden gestimuleerd. Het zoeken naar geschikte
wegen om belanghebbenden zo vroeg mogelijk in het beleidsproces te
betrekken, is daar een essentieel onderdeel van. Ik wil ook de noodzaak voor
het opmaken van een beleidskader voor overleg met plaats voor maatwerk
onderzoeken. De overheid en de maatschappelijke actoren komen regelmatig
Decreet houdende de reorganisatie van de samen om van gedachten te wisselen over strategische beleidskeuzes. Een
Vlaamse Overheid, de SERV en de
overlegkader moet inspraak en betrokkenheid van derden bij verschillende
Strategische Adviesraden
beleidsaangelegenheden toepassen.
Ja

OCMW

Binnenlands Bestuur

Liesbeth Homans

Agentschap Binnenlands
Bestuur

Toerisme voor allen

Toerisme

Ben Weyts

Agentschap Toerisme
Vlaanderen

Decreet wijziging OCMW-decreet

Evaluatie decreet toerisme voor allen

Beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2016-2017 (p,21 OD 3,1,
Integratie OCMW in gemeente)
Op 16 januari 2015 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan een
eerste conceptnota betreffende de ‘integratie van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn in de gemeentebesturen: inhoudelijke en procesgerelateerde krijtlijnen’. De geformuleerde beleidsintentie krijgt zijn beslag in
het decreet lokaal bestuur. Er wordt naar gestreefd het voorontwerp van
decreet tegen begin 2017 aan de Vlaamse Regering voor te leggen met het oog
op de eerste principiële goedkeuring (zie ook infra 3.6 OD Decreet Lokaal
Bestuur).
ja
Beleidsnota toerisme (p. 26 3.2. Het Steunpunt Vakantieparticipatie versterken
tot dé referentie voor iedere Vlaming die specifieke budget- of zorgnoden heeft
om op vakantie te gaan)
Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een krachtig partnermodel dat expertise,
goodwill en maatschappelijke verantwoordelijkheid samenbrengt. Meer dan
2000 partners werken vandaag samen aan eenzelfde doelstelling: de verhoging
van de toerismeparticipatie bij mensen in armoede. De overheid neemt hierin
een faciliterende rol op. Het Steunpunt bevindt zich op het kruispunt tussen
vraag en aanbod en biedt een persoonlijke dienstverlening aan de
eindgebruiker en alle partners. Het Steunpunt vormt vandaag de motor van dat
segment van de toeristische sector dat extra inspanningen wil doen om mensen
in armoede op vakantie te laten gaan. Overigens met veel succes. Het
partnermodel werd de voorbije jaren meermaals internationaal bekroond, niet
in het minst omdat het een win-win model is met een return voor zowel de
maatschappij als voor de ondernemer.
Naast de financiële drempel, waarop het Steunpunt de voorbije jaren al heeft
gewerkt, liggen er tussen het theoretische recht op vakantie en de concrete
realisatie ervan vaak ook praktische en psychologische drempels. Ik wil
daaromalle drempels om op vakantie te gaan geïntegreerd aanpakken. Daarbij
wil ik de inspanningen van de voorbije jaren valideren en de ervaring in het
netwerk van het Steunpunt maximaliseren. Ik zal het vernieuwingstraject, dat is
ingezet door de sociaal-toeristische sector, ondersteunen en versterken. Ik
verbreed de opdracht van het Steunpunt Vakantieparticipatie naar het
detecteren en geïntegreerd aanpakken van alle mogelijke vakantiedrempels
voor Vlamingen, met inbegrip van vakantiedrempels voor mensen met een
beperking en voor ouderen. In het licht van deze bredere opdracht heroriënteer
ik de bestaande overeenkomsten met de management ondersteuningspunten
(MOP’s), waarbij we hun expertise maximaal valoriseren. Ik vereenvoudig de
regelgeving voor Sociaal-Toeristische Verenigingen. Daarnaast evalueer ik het
decreet Toerisme voor Allen en stuur het zo nodig bij.
Ja

Lopend

Het Vlaams Bestuursdecreet
betreft het organisatorische
aspect van de overheid. Aan de
finalisering van het decreet gaat
een gefaseerd consultatietraject
vooraf. Er is een groenboek
aangemaakt dat actief
openbaar werd gemaakt en
waarbij iedereen (burgers,
verenigingen, lokale besturen,
etc.) werd uitgenodigd om te
reageren. De overheid ontving
geen rechtstreekse reactie van
het Netwek tegen Armoede. Het
netwerk bezorgde wel een
reactie aan de Verenigde
Verenigingen, die een advies
formuleerde na consultatie bij
haar leden. De consultatiefase
bij het groenboek is afgerond.
Er volgt dit najaar een witboek.
Ook dit wordt openbaar
gemaakt en kan dus worden
becommentarieerd. Tijdens het
Vertikaal Permanent Armoede
Overleg (VPAO) van 16 februari
2017 op het kabinet van

Lopend

De voorbereiding van de
reorganisatie van de Vlaamse
overheid en de opdracht van de
Strategische Adviesraden maakt
deel uit van het hierboven
beschreven proces met
groenboek en witboek, en
bijhorende consultatie. Ook wat
dit thema betreft werd dus
tijdens het Vertikaal Permanent
Armoede Overleg (VPAO) van
16 februari 2017 op het kabinet
van minister-president
Bourgeois met het Netwerk
tegen Armoede besproken of en
hoe het Netwerk maximaal
gebruik kan maken van de
mogelijkheden die het
voorbereidende traject biedt, en
of een bijkomende
armoedetoets vervolgens nog
nuttig is.

Afgerond

Afgesproken

Vlaams Netwerk
tegen Armoede –
Samenlevingsopbouw
– Caritas Vlaanderen
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Beleidsnota Cultuur (p. 36 6.1. OD 1 Vanuit een integrale visie op
cultuureducatie en cultuurparticipatie de beleidsinstrumenten optimaliseren op
basis van en door implementatie van relevante onderzoeksresultaten en
conceptnota's) Ik wil ook inzetten op het wegnemen van participatieobtakels
door de verdere ontwikkeling van een aangepast instrumentarium. De UiTPAS
(Paspartoe in Brussel, A-kaart te Antwerpen) sluit hier bij uitstek om aan. De pas
stimuleert iedereen om meer én anders te participeren. In het bijzonder voor
mensen in armoede creëert de niet-stigmatiserende UiTPAS extra kansen met
een aangepast kansentarief en het opzetten van een duurzame dialoog op
lokaal niveau. De komende legislatuur zal ik, conform het Vlaams
Regeerakkoord (p. 132), investeren in de verdere beschikbaarheid van de
UiTPAS in de rest van Vlaanderen. Ik ga hierbij ook de dialoog aan met mijn
collega's bevoegd voor binnenlands bestuur, welzijn en sport om een zo breed
mogelijk draagvlak voor dit belangrijk project te waarborgen. De flankerende
maatregelen inzake participatie (cultuur, jeugd en sport) dienen te worden
gactualiseerd en op mekaar afgestemd zonder ongewenste overlap èn met
wederzijds versterkende effecten. De drie voornaamste Vlaamse hefbomen met
betrekking tot vrijetijdsparticipatie voor maatschappelijk kwetsbare groepen en
de UiTPAS, kunnen mits afstemming een meer sluitend kader vormen met meer
resultaat tot gevolg. Ik engageer mij ook in het binnen de Vlaamse Regering
afgestemde armoedebestrijdinsbeleid, en zal beleidsmaatregelen inzake
cultuureducatie en -participatie toetsen op hun effecten op mensen in armoede.
Aanpassing Participatiedecreet

Ja

Geannuleerd

Beleidsnota Cultuur (p. 48 10.1. OD 1 Intekenen op de Vlaamse toegevoegde
waarde ten aanzien van het lokaal cultuurbeleid) De relatie tussen de Vlaamse
overheid en lokale besturen inzake cultuurbeleid wordt grondig herdacht. Waar
de Vlaamse overheid tot nu toe een aansturende en controlerende rol had, zal
zij voortaan meer ondersteunend en stimulerend optreden. Binnen dit nieuwe
Vlaamse bestuurlijk kader, met toenemende decentralisatie van het lokaal
cultuurbeleid, wil ik zoeken naar een nieuwe vorm van Vlaamse ondersteuning
die de lokale realiteit, sectoroverschrijdend en met een hoge maatschappelijke
relevantie, slagkrachtig verbindt met de Vlaamse beleidsambities.
Voor de bibliotheeksector is het belangrijk dat de investeringen die de Vlaamse
overheid en de provincies het afgelopen decennium deden, blijven renderen. De
provincies hebben de voorbije tien jaar provinciale bibliotheeksystemen
uitgebouwd die, samen met het door Vlaanderen gesubsidieerde bibliografisch
achtergrondbestand Open Vlacc, het fundament vormen van
Bibliotheekportalen. Dit portaal dat de volledige collectie van alle Vlaamse
openbare bibliotheken vlot doorzoekbaar en toegankelijk maakt, kan enkel
worden georganiseerd op een bovenlokaal niveau. De Vlaamse overheid blijft
haar coördinerende rol opnemen in de digitale uitbouw en ondersteuning van
het lokaal cultuurbeleid, zodat niet elke gemeente apart zal moeten instaan
voor een eigen bibliotheeksysteem en een verdere digitalisering.
Decreet Lokaal Cultuurbeleid

Ja

Geannuleerd

Beleidsnota Jeugd (p, 19 1,2,6 Evalueren en herbekijken van de rol van de
Vlaamse overheid ten opzichte van de lokale besturen) De Vlaamse Overheid
moet verder evolueren naar een coachende en ondersteunende overheid, ook
op het vlak van het lokaal jeugdbeleid. Hiertoe is het noodzakelijk dat we zicht
houden op wat er lokaal gebeurt. Ik zal deze legislatuur, opvolgen hoe de
uitgaven voor jeugd in gemeenten en steden evolueren. Deze gegevens uit deze
monitoring zal ik gebruiken om mijn Vlaams beleid verder vorm te geven.
Decreet Lokaal Jeugdbeleid

Decreet sociaal-cultureel
volwassenenwerk|Decreet betreffende
het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Decreet bovenlokaal jeugdwerk

Ja
Beleidsbrief Cultuur 2016-2017 (p. 52 8.1. OD 1 Het beleidskader sociaalcultureel volwassenenwerk aanpassen tot
een stimulerend instrument voor een sector in verandering) Op 15 april 2016
keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘Sociaal-Cultureel
Volwassenenwerk’ goed. Hierin worden de accenten en de beleidslijnen uit het
Regeerakkoord 2014-2019 en mijn beleidsnota 2014-2019 uitgewerkt en
geconcretiseerd op basis van ideeën en suggesties uit het voorafgaande
beleidstraject.
Op basis van de conceptnota wordt een voorontwerp van decreet SociaalCultureel Volwassenenwerk voorbereid, dat het bestaande decreet van 4 april
2003 zal vervangen. Het nieuwe decreet moet het sociaal-cultureel
volwassenenwerk, als belangrijk onderdeel van de opbouw van een
democratische samenleving, de mogelijkheid bieden om soepeler in te spelen
op regelgeving wil de intrinsieke waarde van het sociaal-cultureel
volwassenenwerk koesteren en de veelzijdigheid en dynamiek ervan versterken.
Dit moet bijdragen tot een sterkere zichtbaarheid en profilering van de sector.
In navolging van de conceptnota zal sociaal-culturele participatie worden
verankerd in het decreet, waardoor ook een aantal initiatieven die tot nu toe via
het Participatiedecreet werden gesubsidieerd, zich binnen de contouren van dit
nieuwe decreet kunnen ontwikkelen tot sociaal-culturele
volwassenenorganisaties. In de conceptnota wordt het civiel perspectief als
uitgangspunt
Nee
Beleidsbrief Jeugd 2016-2017 (p. 22 1.2.7. Werk maken van de interne
staatshervorming en de overheveling van de taken van de provincies) Ik streef
ernaar in de loop van 2017 een nieuw ontwerp van decreet in te dienen bij het
Vlaams Parlement waarin de financiering van het provinciaal jeugdwerk voor
wat naar Vlaanderen komt, wordt geregeld. Ik denk hierbij in het bijzonder aan
het aanbod voor kinderen en jongeren met een handicap. Extra aandacht zal
bovendien gaan naar het verder verspreiden over Vlaanderen van het project
‘Jeugdwerk voor Allen’ dat vandaag, met steun van een aantal
provinciebesturen, jeugdwerkingen en lokale besturen, helpt om het
vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren toegankelijker te maken. Van de
opportuniteit van dit nieuwe decreet wens ik ook gebruik te maken om zowel de
financiering van de jeugdhuizen voor de uitvoering van bovenlokale projecten
structureel te verankeren, alsook een oplossing te bieden een aantal werkingen
met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Nee

Geannuleerd

Participatiedecreet wordt
voorlopig niet herzien.

Gezien het VAPA met
bijhorende bijlagen pas
goedgekeurd werd na de
inkanteling van de middelen van
lokaal cultuurbeleid in het
Gemeentefonds en de
aanpassing van het decreet, was
het niet meer mogelijk om nog
een armoedetoets uit te voeren.
Gezien het VAPA met
bijhorende bijlagen pas
goedgekeurd werd na de
inkanteling van de middelen van
lokaal jeugdbeleid in het
Gemeentefonds en de
aanpassing van het decreet, was
het niet meer mogelijk om nog
een armoedetoets uit te voeren.

Afgerond

De armoedetoets zelf is
uitgevoerd. Met het Netwerk
tegen Armoede werd
afgesproken dat zij het verdere
verloop van het
18/03/2016 en
regelgevingsproces blijft volgen. 13/05/2016

Afgesproken

De vernoemde armoedeactoren
zijn al betrokken geweest bij het
uitwerken van het decretaal
kader. De armoedetoets zelf
moet nog gebeuren.

RIA punt 7 Analyse van de ligt voor op vergadering VR Netwerk tegen
effecten - doelgroepen
van 23/12/2016
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Afgerond

moet beschouwd
worden als een verderzetting va
n lopende overlegtraject over so
ciale aspecten van de waterfact
uur.

Departement MOW

Beleidsbrief MOW 2016-2017 (p.25. OD.3), Vrachtwagens. Sinds de
inwerkingtreding van de kilometerheffing voor vrachtwagens maak ik werk van
strikte monitoring enerzijds en van de uitrol van het flankerend beleid
anderzijds.Personenwagens Een verdere uitbouw van de kilometerheffing tot
een globaal systeem voor alle gemotoriseerd vervoer wordt momenteel
onderzocht. . Een volwaardige kilometerheffing kan een krachtig instrument zijn
om de congestie structureel aan te pakken en om de kosten van mobiliteit te
internaliseren. Een eerste onderzoek daaromtrent is lopende en geeft ons
Besluit van de Vlaamse Regering tot
inzicht over welke stappen er dienen genomen te worden om het
wijziging van het besluit Vlaamse Codex
maatschappelijk draagvlak voor de maatregel op te bouwen, in functie van
Fiscaliteit van 20 december 2013, wat
verschillende doelgroepen / toepassingsgebieden, hoe we de maatregel
betreft de invoering van de
positioneren binnen het Vlaamse mobiliteitsbeleid, welke ingrepen er nodig zijn
kilometerheffing en de stopzetting van de om voldoende alternatieven te voorzien en wat de gevolgen van deze maatregel
heffing van het eurovignet
zijn op de organisatie van het wegbeheer.
Ja

Afgesproken

Armoedetoets moet nog
opgestart worden

Uitvoeringsbesluit decreet werk -en
zorgtrajecten

Beleidsnota Werk, Economie, Wetenschap en Innovatie (p. 38 7.6. Aandacht
voor het snijvlak werk-welzijn)
Voor bepaalde mensen (bijvoorbeeld mensen met een medische, mentale,
psychische, psychiatrische problematiek (MMPP) of mensen in armoede) is het
moeilijk om onmiddellijk de stap naar (betaald) werk te zetten. Voor hen
bekijken we, samen met de beleidsdomeinen Sociale Economie en Welzijn, hoe
we het decreet betreffende de werk- en zorgtrajecten op een geleidelijke
manier kunnen uitvoeren, binnen de bestaande budgettaire mogelijkheden.
Prioritair worden activerings- en oriëntatietrajecten uitgewerkt. Binnen de
activeringstrajecten worden de armoedetrajecten structureel verankerd. We
hebben daarbij ook aandacht voor herintreders.
Ook met het RIZIV en andere actoren bekijken we hoe we verder kunnen
samenwerken om personen met een ziekte- en invaliditeitsuitkering verder te
ondersteunen in hun arbeidsdeelname. Om die trajecten geleidelijk verder vorm
te geven, overleggen we – samen met betrokken collega-ministers – met het
werk-, welzijns- en zorgterrein, alsook met de lokale en federale overheden.
Beleidsnota SE p,17 Doorstroom voor wie niet, nog niet of niet meer werken
kan.
In onze samenleving zijn ook mensen, die niet meer of (nog) niet in staat zijn om
te werken. Ik zal de lopende experimenten ‘doorstroom arbeidszorg’ evalueren.
Met deze experimenten wordt uitgeklaard wat het meest passende
vervolgtraject is voor de zittende arbeidszorgmedewerkers. Op basis van de
resultaten van deze trajecten, zal het decreet omtrent de Werk-Zorgtrajecten
verder uitgewerkt worden.
ja

Afgesproken

Het regelgevingsdossier is pas
opgestart, de armoedetoets nog
niet

Conceptnota 18 december 2015 Met
basisbereikbaarheid naar een efficiënt en
aantrekkelijk vervoersmodel in
Vlaanderen dat optimaal tegemoetkomt
aan de globale en lokale vervoersvraag

Beleidsbrief MOW 2016-2017 (p.26. SD.2) Ik vertrek van sterke en
betrouwbare netwerken die elke deelnemer garantie biedt op een betrouwbare
reistijd en een kwaliteitsvolle, veilige verplaatsing
Algemene stand van zaken. Ik maak werk van een efficiënt en aantrekkelijk
openbaar vervoersmodel op basis van het nieuwe concept Basisbereikbaarheid.
De Vlaamse Regering heeft de conceptnota Basisbereikbaarheid goedgekeurd
op 18 december 2015. De bedoeling is om een vraaggericht systeem op te
zetten waarin alle beschikbare middelen optimaal benut worden. Er komt
betere globale regie en meer lokale inspraak. Het aanbod van stads- en
streekvervoer staat niet langer op zichzelf, maar maakt nu deel uit van een
geïntegreerd mobiliteitsnetwerk, met oog voor combimobiliteit en voor- en
natrajecten met fiets, auto en andere vervoersmodi
Nee

Lopend

Armoedetoets moet nog
opgestart worden

Beleidsbrief Energie 2016-2017 "Op basis van de conceptnota ‘Slimme Meters’
zal de relevante regelgeving worden
gewijzigd en zal er gestart worden met een uitrol van slimme meters in
Vlaanderen."
Nee

Afgesproken
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Beleidsnota Omgeving (p. 39 OD 27 Garanderen van voldoende, gezond en
betaalbaar drinkwater)
Drinkwaterlevering tegen een betaalbare prijs voor iedereen moet
gegarandeerd blijven. Met de recente staatshervorming wordt
Vlaanderen bevoegd voor de tariefregulering van de
drinkwatervoorziening door de watermaatschappijen. Een nieuwe,
transparante methodologie wordt ontwikkeld om zowel de
drinkwaterprijs als de afvalwaterprijs op een meer gestructureerde wijze voor
een langere termijn vast te leggen. Deze tariefregulering garandeert de
kostenterugwinning van de redelijke kosten voor de uitbouw en het beheer van
deze waterdiensten.
(…)
Met ingang van 1 januari 2016 schaf ik de ‘gratis’ m³ water af en voer ik
tezelfdertijd voor waterafvoer en –zuivering een vaste vergoeding in die
gepaard gaat met een vermindering van de variabele vergoedingen voor
waterlevering en waterafvoer en –zuivering en verminder ik tezelfdertijd beide
vaste vergoedingen in verhouding tot het kindertal of de gezinsomvang.
Er wordt een uniforme tariefstructuur voor alle watermaatschappijen
uitgewerkt, met voldoende stimulansen voor duurzaam watergebruik door de
gebruikers en aandacht voor beschermde klanten en grootverbruikers. (…) We
maken verder werk van toegankelijkheid tot drinkwater voor mensen die in
armoede leven.
JA

Departement MOW
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