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Inleiding 
 

Volgens de omzendbrief beleids- en regelgevingsprocessen VR 2019/11 van 17 mei 2019 (VR 2019 1705 

DOC.0216/2) moeten beleidsnota’s volgende onderdelen in kaart brengen:   

- Beleidsevaluaties en onderzoeksinitiatieven ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord 

of de beleidsnota. 

- Decreetsevaluaties ter uitvoering van het Vlaams regeerakkoord of de beleidsnota. 

Dit wordt daarenboven ook vermeld in de instructies voor de beleids- en begrotingstoelichting 

voor 2020 (VR 2019 1810 MED.0342/2BIS). 

 

In de beleidsnota algemeen regeringsbeleid 2019-2024 werden volgende passage opgenomen:  

‘Voorts wens ik de coördinatie op te nemen van het beleidsrelevant onderzoek en van de 

beleidsevaluaties op het niveau van de Vlaamse overheid. In samenspraak met mijn collega-

ministers wens ik daarbij de werking van de reeds bestaande (advies)raden, 

onderzoeksinstellingen, en wetenschappelijke steunpunten tegen het licht te houden en hun 

onderlinge samenwerking en interactie te verbeteren om zo het beleid steviger wetenschappelijk 

te onderbouwen. 

 

Ik zal werken aan een gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatieagenda met de nadruk op 

concrete handvaten voor beleid. Ik stimuleer verder een maximale publieke ontsluiting van de 

resultaten met bijzondere aandacht voor heerlijk heldere beleidsgerichte syntheses. Bedoeling is 

om niet alleen binnen de Vlaamse overheid (decentrale studiediensten en onderzoeksinstellingen) 

de nodige coördinatie te voorzien maar ook in overleg te treden met de steunpunten 

beleidsrelevant onderzoek, de strategische adviesraden, de universiteiten, de hogescholen, de 

denktanks, referentielanden en –regio's, en de internationale organisaties met betrekking tot 

beleidsonderzoek en -evaluatie. Ik stem hiervoor af met de minister van Economie, Wetenschap en 

Innovatie. Voor de spending reviews stem ik af met de minister van Begroting.’ 

 

Dit document is een poging om te komen tot zo’n gemeenschappelijke, 

beleidsdomeinoverstijgende onderzoeks- en evaluatieagenda op basis van een screening van de 27 

beleidsnota’s 2019-2024 en de 27 beleids- en begrotingstoelichtingen (BBT) 20201 van de Vlaamse 

ministers. Deze oefening is een voortzetting van en vergelijkbaar met deze die de afgelopen twee 

jaar werd uitgevoerd op basis van de beleidsbrieven 2017-2018 en 2018-2019.  

Beleidsnota’s zijn geen exhaustieve opsomming van het volledige beleid maar geven door de 

minister gekozen klemtonen voor de net gestarte regeerperiode aan. Uit de oefening blijkt 

bovendien dat de huidige beleidsnota’s - op vlak van het in kaart brengen van beleidsevaluaties, 

decreetsevaluaties en onderzoeksininitatieven - niet altijd helemaal conform de richtlijnen van de 

omzendbrief VR 2019/11 zijn opgemaakt. Dit overzicht heeft daarom ook niet de ambitie om 

volledig te zijn.  

Dit document remedieert m.a.w. deels de niet-volledige toepassing van omzendbrief VR 2019/11 

maar dient daarnaast nog andere doelstellingen. Met dit document tonen we immers op een 

 
1 https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/begroting-2020#beleidsnota  

https://www.vlaamsparlement.be/dossiers/begroting-2020#beleidsnota
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transparante manier aan al onze stakeholders dat het Vlaams beleid onderbouwd is door een 

meerjarige onderzoeks- en evaluatieagenda en stellen we hen in staat om dit op te volgen. 

Daarnaast zorgt het overzicht voor kennisuitwisseling en mogelijke synergiën in onze verdere 

zoektocht naar efficiëntie en effectiviteit. Tot slot is het de bedoeling om deze regeerperiode in te 

zetten op een onderzoeks- en evaluatiegemeenschap binnen de Vlaamse overheid, hetgeen 

vandaag nog ontbreekt.   

Een belangrijke vaststelling is dat alle beleidsnota’s verwijzingen bevatten naar geplande 

onderzoeken en evaluaties. Elke minister is er dus mee bezig en erkent het belang van onderbouwd 

beleid. Uit de analyse blijkt ook dat de verwijzingen naar onderzoek en evaluatie een breed gamma 

tonen van initiatieven, gaande van individuele acties van beleidsmedewerkers, tot 

multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende meerjarige projecten met externe onderzoeks- 

of evaluatiepartners. Een andere vaststelling is dat het niet eenvoudig is om in de beleidsnota’s 

een absoluut onderscheid te maken tussen onderzoek en evaluatie. Daarom zijn deze 

samengebracht in een onderzoeks- én evaluatieagenda. 

De draft onderzoeks- en evaluatieagenda werd medio december 2019 ter nazicht bezorgd aan de 

leden van het coördinatiecomité van het Vlaams Evaluatieplatform (VEP), aan de leden van het 

Kennisnetwerk Beleidsonderzoek (KNBO) en aan de contactpersonen voor de beleidsnota’s/BBT’s. 

Deze werd verder besproken op de BBT-werkgroep van 3 februari 2020. Er werden aanvullingen 

aangebracht over onderzoeken en evaluaties die niet, of niet zo expliciet, in de beleidsnota’s of in 

de BBT’s werden opgenomen. Op deze manier verkrijgen we immers een nog vollediger beeld van 

deze gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatieagenda. De onderzoeks- en evaluatieagenda is 

ontsloten op http://overheid.vlaanderen.be/onderzoek. 

De rapportering over de geplande, lopende en afgeronde onderzoeken gebeurt in de bestaande 

rapportering van de beleidsbrief/BBT op de website van het Vlaams parlement, en in de 

ondernemingsplannen op de publicatiedatabank van de Vlaamse overheid. De onderzoeken en 

evaluaties zelf worden maximaal publiek en transparant ontsloten door de entiteiten. Publiek 

gefinancierd wetenschappelijk onderzoek wordt ook op het FRIS-onderzoeksportaal gepubliceerd. 

Hierna volgt een eerste poging van onderzoeks- en evaluatieagenda voor de komende vijf jaar. 

Waar relevant staan we ook stil bij data, statistieken en monitoring. Voor dit overzicht werd 

gewerkt met de letterlijke passages uit de beleidsnota’s en de BBT’s, en de aanvullingen die werden 

aangeleverd vanuit de beleidsdomeinen. 
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Algemeen Regeringsbeleid 
 

Studiedienst Algemeen Regeringsbeleid 
Inzake het algemeen regeringsbeleid, is het belangrijk om op korte termijn beleidsgerichte analyses 

uit te kunnen voeren op basis van alle beschikbare data.  

We hebben verder nood aan wetenschappelijk onderbouwde strategische inzichten die vandaag 

een antwoord bieden op de trends en onzekerheden van morgen. Om onze beslissingen voor de 

Vlaamse samenleving en economie beter te onderbouwen wil ik starten met de uitwerking van 

toekomststudies en macro-economische analyses. Voor deze toekomststudies wordt nauw 

samengewerkt met de verantwoordelijken van de transitieprioriteiten van de visienota 2050.  

Voorts wens ik de coördinatie op te nemen van het beleidsrelevant onderzoek en van de 

beleidsevaluaties op het niveau van de Vlaamse overheid. In samenspraak met mijn collega-

ministers wens ik daarbij de werking van de reeds bestaande (advies)raden, 

onderzoeksinstellingen, en wetenschappelijke steunpunten tegen het licht te houden en hun 

onderlinge samenwerking en interactie te verbeteren om zo het beleid steviger wetenschappelijk 

te onderbouwen. 

Ik zal werken aan een gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatieagenda met de nadruk op 

concrete handvaten voor beleid. Ik stimuleer verder een maximale publieke ontsluiting van de 

resultaten met bijzondere aandacht voor heerlijk heldere beleidsgerichte syntheses. Bedoeling is 

om niet alleen binnen de Vlaamse overheid (decentrale studiediensten en onderzoeksinstellingen) 

de nodige coördinatie te voorzien maar ook in overleg te treden met de steunpunten 

beleidsrelevant onderzoek, de strategische adviesraden, de universiteiten, de hogescholen, de 

denktanks, referentielanden en –regio's, en de internationale organisaties met betrekking tot 

beleidsonderzoek en -evaluatie. Ik stem hiervoor af met de minister van Economie, Wetenschap en 

Innovatie. Voor de spending reviews stem ik af met de minister van Begroting.  

Verder wens ik een professionele monitoring en benchmarking van de doelstellingen van de 

Vlaamse Regering. Het is belangrijk dat we doorheen de regeerperiode transparant communiceren 

over onze prestaties als Vlaamse Regering en dit kunnen vergelijken met referentielanden en -

regio’s. Ik stem hierover af met de minister van Begroting in het kader van de prestatiebegroting.    

Gegevensverzameling door Europese Unie en internationale organisaties moedigen we aan, 

aangezien dit internationale benchmarking optimaal toelaat. 

Voor deze taken bouw ik een Studiedienst Algemeen Regeringsbeleid uit binnen mijn administratie, 

deels door heroriëntering van de beschikbare personeelsmiddelen, deels door een pooling van 

bestaande kennismedewerkers actief binnen de verschillende entiteiten van de Vlaamse Overheid. 

Statistiek Vlaanderen 
Ik wil in overleg met de collega-minister bevoegd voor Economie, eerst en  vooral meer aandacht 

schenken aan economische openbare statistieken over Vlaanderen, onder meer om onszelf te  

kunnen  meten  aan  onze  buurlanden en  de  Scandinavische  landen. (…) 

Een tweede inhoudelijk aandachtspunt in het aanbod van Vlaamse openbare statistieken is het  

thema van inburgering en integratie dat onder de bevoegdheid valt van collega minister bevoegd 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Onderzoeks- en evaluatieagenda Vlaamse overheid  pagina 17 van 89 

 

voor integratie, inburgering en gelijke kansen. Deze regering wil verder doelgericht investeren in 

het versterken van onze openbare statistieken omtrent samenleven en diversiteit. De minister 

bevoegd voor integratie, inburgering en gelijke kansen bekijkt hoe we meer verfijnde data kunnen 

verzamelen en openbare statistieken kunnen publiceren omtrent de maatschappelijke positie en 

participatie van personen van buitenlandse herkomst, om zodoende het Vlaamse integratie- en 

inburgeringsbeleid nog beter te kunnen onderbouwen. 

Evaluatie van Vlaanderen als sterk merk 
Deze regeerperiode wil ik dit strategisch actieplan evalueren, de sterke punten verder uitbouwen 

en de minder succesvolle bijsturen in het Merkbeleid 2020-2025. 

 

Binnenlands bestuur en stedenbeleid 
 

Onderzoek evoluties en innovaties in lokale representatieve democratie 
Het Agentschap Binnenlands Bestuur wil een maatschappelijk debat aanmoedigen over de 

toekomst van de lokale democratie in Vlaanderen. Een beschrijvend internationaal vergelijkend 

onderzoek naar evoluties in de lokale representatieve democratie moet een gegrond en open debat 

mogelijk maken.  

 

De opdracht richt zich daarom op een vergelijkende beschrijving van evoluties in en innovaties 

van de lokale representatieve democratie in (minstens) vier regio’s, inclusief Vlaanderen, met 

specifieke aandacht voor de verhouding tussen representatieve democratie en innovatieve 

participatieve elementen. Het onderzoek heeft tot doel volgende onderzoeksvragen te 

beantwoorden:  

(1) Hoe is de lokale representatieve democratie in Vlaanderen geëvolueerd, en hoe verhoudt deze 

evolutie zich tot deze in andere landen en regio’s?  

(2) Welke innovaties in andere landen/regio’s kunnen inspiratie bieden voor Vlaanderen?  

 

Labo lokale burgerparticipatie:  
De beleidsnota Binnenlands Bestuur 2019 – 2024 stelt voorop dat we ook de meer experimentele 

vormen van betrokkenheid, inspraak en co-creatie van lokaal beleid van nabij opvolgen. We 

evalueren deze praktijken, ondersteunen ze waar nodig en schalen ze op waar nuttig. In dit kader 

bouwen we ook een kader uit waarbinnen het ‘right to challenge’ ten aanzien van de gemeenten 

en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden georganiseerd kan worden. Belanghebbenden 

kunnen door middel van dat recht aangeven dat ze bepaalde bestaande taken van de overheid 

willen overnemen. Hierbij laten we ons inspireren door buitenlandse voorbeelden. 

 

Het labo, gefaciliteerd door een halftijds VVSG-stafmedewerker, beoogt: 

• de analyse en verspreiding van innovatieve lokale praktijken; 

• verdiepend onderzoek en experiment; 

• de VVSG-trefdag als hoogdag van de lokale democratie.  
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Waar staan Vlaamse lokale besturen vandaag met coproductie en hun verhouding tot 

burgerinitiatieven? Het labo richt zijn blik op praktijken van lokale bestuur in coproductie met 

burgers, middenveldorganisaties, ondernemers en kennisinstituten (quadrulpe helix) en praktijken 

waarbij burgers initiatief nemen en waarbij de overheid hetzij gedoogt, hetzij faciliteert, hetzij 

een vorm van samenwerking aangaat. Het labo focust zich voor verdiepend onderzoek en 

experiment op een drietal coproductie-instrumenten en/of burgerinitiatieven, waarvan ‘Right To 

Challenge’ er één vormt. De andere twee instrumenten en/of burgerinitiatieven worden in 

samenspraak met het netwerk gekozen. We onderzoeken welke tussenstappen nodig zijn om lokale 

besturen voor te bereiden op dergelijke initiatieven. Welke processen, instrumenten, 

ondersteuning … hebben lokale besturen nodig om zulke initiatieven te implementeren? 

Onderzoek m.b.t. lokale en provinciale verkiezingen van 2024 
Uit de evaluatie van de verkiezingen van 2018, de gesprekken met de diverse actoren, de digitale 

evolutie en een uitwisseling van ervaringen met andere overheden zoals de federale en de 

Brusselse, komen verschillende thema’s naar boven die nader onderzocht moeten worden. De 

belangrijkste thema’s zijn: 

– de afstemming met de andere verkiezingen die de federale overheid organiseert;  

– de optimalisatie en eventuele verplichting van digitale kandidaatstelling; 

– uitvoering geven aan de resolutie van het Vlaams Parlement 1903 over de digitale aangiften 

van verkiezingsuitgaven; 

– een betere integratie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

privacyregels in de verkiezingsregelgeving met het oog op de maximale bescherming van 

alle betrokkenen én een praktische bruikbaarheid van de gegevens van de 

verkiezingsresultaten door media en onderzoekers na de verkiezingen; 

– de evolutie van het digitaal stemmen en de weerslag op de regelgeving; 

– de wijze van uitbetaling van presentiegelden; 

– een risicoanalyse over de aanpassing en het hergebruik van de software voor kandidaten- 

en resultatenbeheer. 

Onderzoek m.b.t. de beleids- en beheerscyclus 
In de vorige regeerperiode werd in het kader van het Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing een 

onderzoeksopdracht toevertrouwd aan de universiteiten van Gent en Leuven. Het onderzoek, dat 

nog niet is afgerond, moet een overzicht verschaffen van de internationale standaarden over 

consolidatie, zal het conceptueel kader om de consolideringkring te bepalen in kaart brengen en 

zal een vergelijking maken van de bestaande regelingen in andere landen. Vervolgens zullen 

voorstellen geformuleerd worden om de geconsolideerde informatiebehoeften bij de Vlaamse 

lokale besturen in te vullen en de consolidatieperimeter af te bakenen. Het rapport zal ook ingaan 

op de te volgen consolidatiemethode, de datacollectie en de governance. Op basis daarvan zullen 

mogelijke scenario’s voorgesteld worden om tot een kwaliteitsvolle consolidatie te komen. 

Onderzoek m.b.t. regelluwe zones 
In dit verband onderzoek ik hoe ik regelluwe zones kan ontwikkelen waarin geëxperimenteerd kan 

worden met nieuwe vormen van bestuur en beleid. We verzekeren de betrokkenheid van de direct 

betrokken actoren bij de vormgeving, uitvoering en evaluatie hiervan. De lessen schalen we op en 

nemen we mee in de verdere versoepeling van het regelgevend kader. 
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Onderzoek m.b.t. Smart Cities 
Samen met mijn collega’s Minister-President Jan Jambon, bevoegd voor ICT en digitalisering, en 

minister Hilde Crevits, bevoegd voor innovatie en ondernemen, maak ik werk van de uitbouw van 

een Vlaams ecosysteem rond Smart Cities. Op die manier zorgen we ervoor dat Vlaanderen 

evolueert tot een slimme regio. Dit gebeurt in goed partnerschap met alle partners uit de 

quadruple helix, met bijzondere aandacht voor de lokale besturen. Stadsregionale en gezamenlijke 

aanpak zijn noodzakelijk in dit verhaal. We laten ons hierbij onder meer inspireren door Finland, 

waar de zes grootste steden (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku) erin slagen om de 

krachten te bundelen in de zogenaamde “Six Aika Strategy”. Ik onderzoek de mogelijkheden om 

een soortgelijke aanpak in Vlaanderen te implementeren. 

BBC-rapportering / lokale integratie- en inburgeringsmonitor / Cijferboek Vlaamse 

Rand/ Gemeente- en stadsmonitor 
Het optimaal gebruik van data en het openstellen daarvan krijgt de aandacht van alle Vlaamse 

entiteiten, in nauwe samenwerking met de lokale besturen. Data, informatie en kennis zijn 

essentieel om (lokaal) beleid voor te bereiden en te ondersteunen. Mijn administratie biedt hiervoor 

verschillende monitoren aan: de toepassingen op basis van de BBC-rapportering, de lokale 

integratie-en inburgeringsmonitor, het cijferboek Vlaamse Rand en de Gemeente-en stadsmonitor 

(GSM). 

Onderzoek juridisch kader fusies 
Op basis van de decreetsevaluatie die ABB uitvoerde in samenspraak met de besturen die op 1 

januari 2019 fuseerden, zal ik bekijken of er aanpassingen nodig zijn aan het juridische kader voor 

fusies in het DLB.  

Evaluatie van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur 
Een grondige evaluatie van dit decreet zal de basis vormen voor een verdere vereenvoudiging en 

dus wijziging van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur. 

We vereenvoudigen de organieke regelgeving verder, onder andere door een aanpassing van het 

DLB. De volgende aanpassingen en vereenvoudigingen van het DLB worden vooropgesteld :  

(1) Het algemeen bestuurlijk toezicht wordt op een restrictieve manier toegepast en 

beperkt zich tot wettigheidstoezicht. Het goedkeuringstoezicht wordt verder 

afgebouwd.  

(2) We vereenvoudigen het scala aan verzelfstandigings- en samenwerkingsvormen. Hierbij 

staat de aandacht voor de democratische aansturing en verantwoording voorop, 

alsmede duidelijke spelregels voor de samenwerking tussen de publieke en de private 

sector.  

(3) De lijsttrekker van de grootste lijst krijgt na de verkiezingen 14 dagen het exclusief 

initiatiefrecht om een meerderheidscoalitie op de been te brengen. Slaagt hij of zij daar 

niet in, dan gaat het initiatiefrecht over naar de tweede grootste lijst en wordt 

desgevallend verder de afnemende volgorde van stemmenaantal van de lijsten 

gehanteerd.  

(4) We versterken de impact van de kiezer bij gemeenteraadsverkiezingen. De 

burgemeester wordt voortaan de kandidaat met de meeste voorkeurstemmen van de 

grootste fractie van de coalitie.  
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(5) De installatievergadering van de nieuwe gemeenteraden vindt vanaf de verkiezingen 

van 2024 plaats op een van de eerste vijf werkdagen van december van het jaar van 

de verkiezingen, i.p.v. begin januari. Een nieuwe lokale bestuursperiode begint voortaan 

een maand vroeger. 

(6) We voeren de constructieve motie van wantrouwen in, zodat onbestuurbaarheid van 

een gemeente vermeden kan worden. Dit instrument kan enkel worden ingezet met de 

steun van twee derde van de verkozenen van elk van de indienende fracties en niet in 

de eerste 12 maanden na de installatie van de gemeenteraad noch in de laatste 12 

maanden voor de lokale verkiezingen.  

(7) We geven autonomie aan de lokale besturen om op het vlak van de burgemeesterssjerp 

te kiezen tussen de huidige burgemeesterssjerp of de huidige schepensjerp.  

(8) We moderniseren de ‘rechtspositieregeling’ voor het overheidspersoneel met het oog 

op het efficiënt inzetten van personeel in de lokale besturen maar ook met het oog op 

mobiliteit van personeel in en tussen overheidsniveaus en de private sector. Hierbij 

laten we de lokale autonomie zoveel mogelijk spelen.  

(9) We werken de verschillen tussen de statutaire en contractuele personeelsleden verder 

weg. Voor de lokale besturen werken we voor de statutaire ambtenaren een 

ontslagregeling uit die dezelfde is als de ontslagregeling uit de 

arbeidsovereenkomstenwet.  

(10)  We screenen de regelgeving en documenten eigen aan de beleids- en beheerscyclus 

(BBC) specifiek met het oog op het vergroten van de leesbaarheid ervan, in het 

bijzonder voor de leden van de gemeenteraad.  

(11)  Bij het uitblijven van een wijziging van art. 60 § 6 van de OCMW-wet, onderzoeken we 

op welke manier sociale diensten op de meest efficiënte en effectieve manier kunnen 

worden georganiseerd.  

(12)  Het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en het DLB passen we aan zodat 

ook private actoren het initiatief kunnen nemen tot de oprichting en het beheer van 

een crematorium, binnen een duidelijk toezichtskader van de Vlaamse overheid (bv. op 

het vlak van ethiek, milieunormen,…). Daarnaast evalueren we, in overleg met de lokale 

besturen en andere betrokkenen (uitvaartondernemers, crematoria,…) of er nog andere 

actualisaties mogelijk en wenselijk zijn.  

 

Brussel 

 

Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO) 
Voor het wetenschappelijke luik van het Brusselbeleid blijf ik de komende regeerperiode beroep 

doen op BRIO als prioritaire partner. Het is immers essentieel dat de overheid haar beleid kan 

uitstippelen op een wetenschappelijk gefundeerde basis. BRIO vergroot de kennis over Brussel en 

de Vlaamse Rand via wetenschappelijk, fundamenteel, interdisciplinair en beleidsondersteunend 

onderzoek. Daarbij is er bijzondere aandacht voor samenwerking met andere (in eerste instantie 

Vlaamse) academische instellingen. Ook in deze regeerperiode zal BRIO dus onderzoek uitvoeren 

én verspreiden over taal en identiteit, onderwijs, samenleven in diversiteit en bestuur. 
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Onderzoek m.b.t. Brusselnorm 
Daarnaast onderzoeken we of de toepassing van een Brusselcoëfficiënt in bepaalde 

beleidsdomeinen of sectoren van de VG aangewezen is. Die coëfficiënt heeft als doel de specifieke  

sociaaleconomische, institutionele en meertalige complexiteit van Brussel in rekening te brengen. 

Onderzoek VAPH-aanbod in Brussel 
We onderzoeken of er VAPH-aanbod ontbreekt in Brussel en hoe dit desgevallend verholpen kan 

worden. We gaan na hoe de drempels die specifiek zijn voor Brussel weggewerkt kunnen worden, 

onder meer op het vlak van diagnostische onderzoeken. 

Onderzoek naar een specifiek op Brussel gericht sportbeleid  
De nood aan bijkomende sportinfrastructuur in Brussel is bekend. Het is belangrijk dat die noden 

goed in kaart worden gebracht zodat ook de VG en sportfederaties en -clubs hier kunnen op 

inspelen. De Vlaamse Regering behoudt de bijzondere voorrangsregel voor ondersteuning van 

Brusselse initiatieven op het vlak van sportinfrastructuur. We onderzoeken hoe de Vlaamse 

regelgeving en subsidievoorwaarden beter kunnen inspelen op de Brusselse realiteiten of de eerder 

bestudeerde nieuwe topinfrastructuur van Sport Vlaanderen in Brussel nog kan worden 

gerealiseerd. 

Huis van het Nederlands 
Onderzoek naar verwachtingen en persoonlijke doelstellingen bij volwassenen in Brussel die 

Nederlands leren en onderzoek naar de succesfactoren en valkuilen in het leertraject. 

Taalbarometer 
Sinds 1997 voert de Vlaamse overheid onderzoek naar de Brusselse taalsituatie, de zogenaamde 

Taalbarometeronderzoeken (uitgevoerd in 2001, 2007, 2013 en 2018). Het Taalbarometeronderzoek 

biedt een overzicht van het taalgebruik en de taalverschuivingen binnen het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest en de manier waarop vanuit de specificiteit van het Brusselse model met 

die taaldiversiteit wordt omgesprongen. De analyse van de Brusselse taalsituatie wordt beschouwd 

als een wetenschappelijke basis voor beleidsvoorbereiding en maatschappelijk debat. 

De evaluatie van de samenwerkingsovereenkomst tussen VG, VGC en Muntpunt 

vzw 
In de Beleidsnota Brussel 2019-2024 wordt de ambitie geformuleerd om een vijfjaarlijkse 

beheersovereenkomst met de structurele partnerorganisaties van het Vlaamse Brusselbeleid - 

waaronder Muntpunt vzw af te sluiten.  

Alvorens een nieuwe beheersovereenkomst af te sluiten zal er in uitvoering van artikel 32 van de 

huidige samenwerkingsovereenkomst in mei 2020 een gezamenlijke eindevaluatie worden 

doorgevoerd van de uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst en de aanwending van de 

toegekende middelen aan Muntpunt vzw. 

Evaluatie BRUZZ 
Het afsluiten van een nieuwe beheersovereenkomst wordt voorafgegaan door een evaluatie van 

de huidige werking, met aandacht voor de crossmediale samenwerking, de pluriformiteit, het 

bereik van ieder medium en de wijze waarop de band Brussel-Vlaanderen versterkt kan worden. 
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Buitenlands Beleid en Ontwikkelingssamenwerking 
 

Onderzoek m.b.t. de versterking Vlaamse positie binnen Europese instellingen 
Daarnaast vraag ik te onderzoeken hoe we onze Vlaamse positie binnen de Europese instellingen 

kunnen versterken. De attachés op de AAVREU worden gestimuleerd om hieraan actief mee te 

werken. 

Onderzoek m.b.t. exportcontrole 
Daarnaast vraag ik mijn diensten om nieuwe mechanismen te onderzoeken om de rechtszekerheid 

te bevorderen en om bedrijven snel antwoord te bieden op hun exportcontrolevragen, ter 

ondersteuning van het concurrentieel vermogen van de Vlaamse industrie. (…) 

Ik blijf een grotere transparantie over en een gelijk Europees speelveld in de handel in strategische 

goederen nastreven. Daarvoor onderzoek ik op welke manier de Europese instellingen ingezet 

kunnen worden in de implementatie van het exportcontrolebeleid, en verdiep ik de contacten met 

lidstaten waarvan het exportcontrolebeleid nauw aanleunt bij dit van Vlaanderen. 

Onderzoek m.b.t toezicht‐ en handhavingsbeleid 
Tot slot zal ik de mogelijkheid onderzoeken tot het voorzien van toezicht‐ en 

handhavingsmaatregelen in het kader van de controle op goederen voor tweeërlei gebruik op 

Vlaams niveau. 

Onderzoek m.b.t. grondoorzaken migratie in Noord- en/of Oost-Afrika 
Ik wil in nauwe samenwerking met het Europese ontwikkelingsbeleid bijdragen tot de aanpak van 

de grondoorzaken van migratie in Noord en/of Oost Afrika. Ik geef mijn diensten de opdracht te 

onderzoeken hoe Vlaanderen hierin een rol kan opnemen. 

Onderzoek m.b.t. budget humanitaire acties 
Opdat Vlaanderen zijn steentje wil bijdragen tot het lenigen van toenemende noden, wil ik deze 

regeerperiode de mogelijkheid onderzoeken om het budget voor humanitaire acties te verhogen. 

Ik besteed daarbij aandacht aan rampenpreventie, paraatheid (vóór de ramp) en rehabilitatie (ná 

de ramp) in het bijzonder in onze partnerlanden. 

Onderzoek m.b.t. klimaatfinanciering  
In samenspraak met de minister voor Omgeving onderzoek ik hoe we de Vlaamse middelen voor 

internationale klimaatfinanciering zo optimaal mogelijk kunnen aanwenden. 

Evaluatie besparing subsidies FIT 
Ik vraag aan FIT een evaluatie te plannen van de besteding op basis van het budgettaire kader om 

de algemene besparing van 6% op subsidies te realiseren. Uit de evaluatie moet blijken welke 

aanpassingen nodig zijn. 

Evaluatie effectiviteit ontwikkelingssamenwerking 
Ten slotte wil ik op regelmatige basis de effectiviteit van onze ontwikkelingssamenwerking 

evalueren. Audits, beleidsevaluaties en beleidsdialogen met onze partners zijn structureel ingebed 

binnen de werking van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. 
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Cultuur 
 

Onderzoeksagenda Cultuur 
Het afsprakenkader Onderzoek wordt gefinaliseerd tegen maart 2020. Dit afsprakenkader rond 

onderzoek, monitoring en data stemt de opdrachten van het departement en de sectorale 

steunpunten Faro, Kunstenpunt, Socius en Circuscentrum op elkaar af. Het vertrekt hierbij van 

samenwerking die voortgaat op bestaande sterktes en goede praktijken, maar moet ook huidige 

hiaten opvullen en onduidelijke taakverdeling of overlap vermijden. Een jaarlijks op te maken 

onderzoekskalender moet een overzicht bieden van alle beleidsrelevante cultuuronderzoeken die 

de partijen het komende werkjaar van plan zijn uit te (laten) voeren. In de loop van deze 

regeerperiode wordt dit afsprakenkader ook uitgebreid met het Steunpunt voor Bovenlokale 

Cultuur. Het wetenschappelijke steunpunt Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie wordt 

optimaal benut om beleidsrelevante kennisopbouw en -deling mee waar te maken. Het zal tijdens 

deze regeerperiode opnieuw uitvoering geven aan een nieuwe versie van de participatiesurvey. 

Lokale vrijetijdsmonitor 
Met de lokale vrijetijdsmonitor wil de Vlaamse overheid het vrijetijdsaanbod en de -participatie 

op lokaal vlak in Vlaanderen in beeld brengen. De monitor doet hiervoor beroep op gegevens uit 

bestaande bronnen en op data die bevraagd worden bij lokale besturen via een registratietool. 

Tijdens deze regeerperiode staan twee nieuwe bevragingsronden, in 2021 en 2024, gepland. 

Onderzoek ruimtegebruik cultuursector 
Ik geef mijn administratie de opdracht te onderzoeken hoe het multifunctioneel, klimaatbestendig 

en adaptief gebruik in ruimte en tijd kan gestimuleerd worden in de cultuursector, en hoe ruimte, 

functies en gebouwen verweven kunnen worden, zonder de hoofdbestemming of de noden van 

de hoofdgebruiker in het gedrang te brengen. 

Onderzoek vereenvoudiging beoordelingskaders en procedures i.k.v. subsidies 
Mijn departement staat in voor meer dan 150 subsidiemaatregelen die in een vijftal grote, een 

veelheid aan kleinere decreten en een waaier aan reglementen hun grondslag vinden. Ik zal samen 

met mijn departement onderzoeken in hoeverre we bepaalde regelgeving, subsidiereglementen, 

beoordelingskaders en procedures kunnen vereenvoudigen met het oog op een vermindering van 

planlast zowel voor de administratie als voor de betrokken organisaties zodat de schaarse 

middelen maximaal aangewend worden voor de culturele doelstellingen. 

Evaluatie Code Goed Bestuur voor cultuur 
Acht jaar geleden werd, in navolging van en geïnspireerd door Nederland, in Vlaanderen een Code 

Goed Bestuur voor cultuur gelanceerd. Inmiddels onderzoekt het Fonds Cultuurmanagement i.s.m. 

Cultuurloket en deBuren of de leidraad aan herziening toe is. Ik zal nagaan in hoeverre de 

bestaande leidraad gewijzigd moet worden naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek. 

Evaluatie cultureelerfgoeddecreet 
De aandacht voor de cultureelerfgoedsector blijft een prioriteit. Op basis van de conclusies van de 

evaluatie van de grote cultureel-erfgoedronde 2019-2023 zet ik in op de optimalisering van de 

procedures en processen in uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet. Binnen deze sector is er 

ook nood om te komen tot een beter management en zakelijk beleid. In dit kader bekijk ik ook, in 
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samenspraak met de lokale besturen, of er wijzigingen nodig zijn aan het decreet zelf of aan het 

bijhorende uitvoeringsbesluit. 

Evaluatie behoudsondersteuning bewaaromstandigheden topstukken bij 

erfgoedbewaarders 
Met mijn collega bevoegd voor het onroerend erfgoed wil ik nagaan hoe de vele topstukken 

aanwezig in monumenten, meer bepaald in kerken en kloosters, in goede staat voor de toekomst 

bewaard kunnen worden. Een gericht proefproject rond ‘behoudsondersteuning 

bewaaromstandigheden topstukken’ bij erfgoedbewaarders die behoud en beheer niet als 

kerntaak hebben, stelt me in staat het huidig beleid te evalueren en waar wenselijk bij te sturen.. 

Evaluatie instrument renteloze Energielening Cultuur & Jeugd 
Ik evalueer het instrument van de renteloze Energielening Cultuur & Jeugd, die cultuur- en 

jeugdorganisaties de mogelijkheid biedt tot maximaal € 135.000,00 te ontlenen voor investeringen 

in fotovoltaïsche installaties en onderzoek of het aangewezen is het huidige toepassingsgebied uit 

te breiden naar andere vormen van duurzame investeringen. 

Evaluatie Cultuurconnect 
Cultuurconnect ondersteunt gemeenten bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid met 

klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor 

sectoroverschrijdende verbindingen. We evalueren de werking ervan binnen het strategisch beleid 

rond digitale transformatie. 

Evaluatie decreet bovenlokale culturele werking 
Met de opstart in 2019 van een nieuw decreet op de bovenlokale culturele werking, tekent het 

Vlaamse cultuurbeleid voor de uitbouw van een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde 

bovenlokale cultuurwerking. Ik zal de samenwerking tussen organisaties en lokale besturen en/of 

intergemeentelijke samenwerkingen blijven aanmoedigen niet in het minst door de nieuwe 

werkingstoelagen binnen het decreet vanaf 2020 voor de IGS’en. Ik zal mijn administratie vragen 

om de eerste uitrol van dit decreet te monitoren en te evalueren op het terrein en desgevallend 

een voorstel van optimalisatie uit te werken. 

Evaluatie Kunst aan Zet 
Naast de reguliere werking van Kunst in Huis, kreeg Kunst in Huis de opdracht om een Vlaamse 

kunstkoopregeling uit te rollen, die Kunst Aan Zet heet. Deze renteloze kunstlening biedt de 

mogelijkheid om op een laagdrempelige manier kunst te verwerven. Na de afronding van de 

pilootfase in 2020, breidt Kunst Aan Zet haar aanbod uit en volgt er een evaluatie van dit 

instrument met de belangrijkste bevindingen en resultaten. 

Evaluatie subsidielijn meester-leerling-leertraject 
De vele voorbije aanvragen via het experimenteel reglement voor het doorgeven van vakmanschap 

met wortels in traditie en immaterieel erfgoed binnen een ‘meester-leerling’-leertraject tonen aan 

dat er in Vlaanderen veel gepassioneerde Vlaamse ‘meesters’ zijn die hun kennis, innovatie en 

creatief ondernemerschap willen doorgeven. Ik geef aan de administratie de opdracht om deze 

subsidielijn te evalueren i.s.m. Cultuurloket en andere partners. 
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Evaluatie kijkwijzermethodologie 
Ik zal toezien op een vlotte implementatie en toepassing van het akkoord zodat vanaf 8 januari 

2020 alle films die vertoond worden in Belgische bioscopen geclassificeerd worden volgens de 

kijkwijzermethodologie. De uitgangspunten hierbij zijn een zo groot mogelijke uniformiteit binnen 

België, een goede samenwerking met de betrokken overheden en het Nederlands Instituut voor de 

Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) en een nauwe betrokkenheid van de audiovisuele 

sector. De coördinatie van de filmkeuring in België verloopt via het secretariaat voor de 

classificatie van films, dat ondergebracht werd bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Na 

afloop van het eerste pilootjaar zal ik, samen met mijn collega’s van de andere gemeenschappen, 

de toepassing van het classificatiesysteem in België evalueren en waar nodig aanpassingen 

doorvoeren. 

Overzicht decreetsevaluaties 
- Optimalisatie van het Cultureel Erfgoeddecreet, uitgaande van de evaluatie van de uitvoering 

van het decreet in 2019  

- Optimalisatie van het Kunstendecreet  

- Optimalisatie van het decreet sociaal-cultureel volwassenwerk 

- Beperkte evaluatie van het Participatiedecreet: subsidielijnen voor de hobby-verenigingen en de 

participatieprojecten kansengroepen cultuur, jeugd en sport. 

 

Dierenwelzijn 
 

Onderzoek m.b.t. aanpassing normen huisvesting fokkonijnen voor vleesproductie 
Sinds 2016 is het verplicht vleeskonijnen in verrijkte parken te huisvesten. Verrijkte parken bieden 

meer ruimte en zijn uitgerust met verrijkingsmateriaal, zoals tunnels en knaagmateriaal. Dit 

betekende een grote stap voorwaarts voor het welzijn van konijnen. De verplichte parkhuisvesting 

geldt echter niet voor fokkonijnen. Voor mannelijke fokkonijnen is groepshuisvesting omwille van 

agressie immers heel moeilijk. Voor vrouwelijke fokkonijnen is groepshuisvesting wel mogelijk, 

maar enkel gedurende een deel van de voortplantingscyclus. De Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn 

adviseerde dan ook om de regelgeving aan te passen aan deze realiteit. We wachten de resultaten 

van lopend onderzoek. 

Onderzoek m.b.t. verplichte bedwelming van volwassen runderen 
Sinds 2019 is het verboden om dieren onverdoofd te slachten, ook als het om slachtingen in het 

kader van een religieuze ritus gaat. Omdat voor volwassen runderen nog geen omkeerbare 

verdovingstechniek beschikbaar lijkt te zijn, is voor deze dieren echter nog een uitzondering 

voorzien. Voor volwassen runderen is post cut stunning, waarbij het dier onmiddellijk na de 

keelsnede wordt verdoofd, dan ook nog toegelaten. We onderzoeken de praktische inzetbaarheid 

bij volwassen runderen van omkeerbare verdovingsmethoden die op punt staan. Indien de 

resultaten hiervan positief zijn, heffen we de uitzondering op het verbod op het onverdoofd 

slachten van volwassen runderen op. 
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Onderzoek naar uitfasering kooisystemen voor pluimvee 
Na overleg met de landbouwsector en economische impactmeting, met flankerende maatregelen 

en overgangstermijnen zetten we in op de uitfasering van het gebruik van kooisystemen voor 

kippen en begeleiden meer diervriendelijke alternatieven. 

Onderzoek naar de herziening minimumnormen voor het houden van zoogdieren 

en vogels in dierentuinen 
De minimumnormen voor het houden van primaten en zeezoogdieren in dierentuinen werden 

recent aangepast aan de nieuwe inzichten over de welzijnsbehoeften van deze dieren. De normen 

voor de overige zoogdieren dateren echter nog van 1999, die voor vogels van 2000. Sindsdien is er 

echter heel wat nieuwe kennis over het houden van deze dieren in gevangenschap, wat heeft 

geleid tot nieuwe inzichten in hun welzijnsbehoeften. We onderzoeken of de bestaande 

minimumnormen voor het houden van zoogdieren, met uitzondering van primaten en 

zeezoogdieren, en vogels in dierentuinen moeten worden aangepast op basis van de nieuwste 

wetenschappelijke inzichten en met het oog op een positief welzijn, rekening houdend met zowel 

de fysieke eigenschappen van de dieren als de leefwijze en behoeften van de soorten in het wild 

en hun aanpasbaarheid aan het leven in gevangenschap. 

Onderzoek m.b.t. de uitdoving van het houden van dolfijnen in gevangenschap  
In Vlaanderen bevindt zich één dolfinarium. Het houden van dolfijnen in gevangenschap lokt echter 

heel wat kritiek uit bij een deel van de bevolking. We organiseren overleg met zowel dolfinaria als 

biologische wetenschappers inzake de noodzaak aan en de modaliteiten van een uitdoofbeleid 

voor het houden van dolfijnen in gevangenschap. 

Evaluatie interne controlemechanismen op gebruik proefdieren  
Laboratoria dienen momenteel aangesloten te zijn bij een ethische commissie en dienen tevens 

een dierenwelzijnscel te hebben. We versterken deze interne controlemechanismen van de 

laboratoria op basis van een evaluatie. 

Evaluatie van de fokkerijreglementering katten en honden  
We zorgen voor de nodige administratieve ondersteuning van deze materie binnen de Dienst 

dierenwelzijn, en dit binnen de beschikbare kredieten. We evalueren verder de huidige 

fokkerijreglementering van katten en honden en brengen zo nodig wijzigingen aan op wetgevend 

vlak. 

Evaluatie controle- en handhavingsbeleid dierenverwaarlozing en -mishandeling 
Elke vorm van dierenverwaarlozing en -mishandeling moet op adequate manier bestraft worden. 

We evalueren het bestaande kader en sturen bij waar nodig. 

 

Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 

 

Toekomstverkenningen 
We bekijken hoe het beleidsdomein EWI kan bijdragen aan strategische toekomstverkenningen in 

Vlaanderen. De samenwerking tussen de Vlaamse Statistische Autoriteit, ECOOM en het 
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Departement EWI rond de productie van economische en O&O&I-statistieken wordt waar nodig 

gestroomlijnd. 

 

Een beleid gedreven door feiten en cijfers 
We baseren ons beleid op empirische evidentie. We benchmarken ons met de relevante Europese 

topregio’s en ‐landen. We hebben permanente aandacht voor het monitoren, bewaken en 

verhogen van de doelmatigheid van ons beleid. We willen immers de impact van het economisch 

en innovatiebeleid versterken. 

 

We stellen op basis van de RIS een set van strategische beleidsindicatoren samen waarmee we het 

realiseren van onze ambities opvolgen, en op basis waarvan we het beleid kunnen sturen, 

vormgeven en evalueren. We vragen daarvoor een voorzet aan de VARIO, waarna we de planning 

hiervan afstemmen met de VARIO en de SERV. We voorzien in een transparante rapportering. 

 

We hanteren ook de doelstellingen en indicatoren inzake economie, wetenschap en innovatie die 

opgenomen zijn in Vizier 2030 – Een 2030 doelstellingenkader voor Vlaanderen. De impact van het 

beleid wetenschapscommunicatie zal periodiek gemeten worden aan de hand van de 

Wetenschapsbarometer. Voor de opvolging van de vooruitgang inzake STEM hanteren we de 

aanpak van de STEM‐monitor voor onderwijs. 

 

ECOOM 
Het Expertisecentrum O&O Monitoring (ECOOM), speelt een cruciale rol voor het ontsluiten van 

relevantie beleidsdata, methodes en indicatoren voor het wetenschaps‐ en innovatiebeleid. We 

blijven deze waardevolle gegevens en inzichten benutten voor het uittekenen van het beleid. De 

eerstkomende evaluatie van ECOOM is voorzien in de eerste helft van 2023.  

 

Steunpunten 
Het beleidsonderzoek via de steunpunten wordt geëvalueerd en geactualiseerd in functie van de 

nieuwe beleidsklemtonen.  

 

Evaluatie-agenda 
Op basis van de evaluatiebepalingen opgenomen in de regelgeving en in de afgesloten 

verbintenissen binnen het beleidsdomein EWI, wordt de evaluatie‐agenda van het departement 

nauwgezet uitgevoerd. Deze evaluatie‐agenda omvat naast de individuele evaluaties van 

projecten, instellingen, programma’s en instrumenten ook systeemevaluaties. We bekijken de 

proportionaliteit van de evaluatie‐aanpak in functie van de omvang van de betrokken organisaties 

en de budgetten, en stellen deze met het oog op een efficiënte besteding van tijd en middelen bij. 

 

Flanders Research Information Space - platform 
Het FRIS is het digitaal platform waar alle informatie over publiek gefinancierd onderzoek in 

Vlaanderen wordt verzameld. Het platform is geïntegreerd met de systemen van 14 

onderzoeksinstellingen en bevat informatie over 80.000 onderzoekers, 36.000 onderzoeksprojecten 

en 400.000 wetenschappelijke publicaties. Alle informatie wordt als Open Data ter beschikking 

gesteld. Het platform en het portaal moet het mogelijk maken dat onderzoekers, kennisinstellingen 
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en ondernemingen via FRIS snel de juiste experten kunnen vinden en dat interdisciplinair 

onderzoek wordt gefaciliteerd. We overleggen om FRIS in te zetten ten behoeve van andere 

onderzoeksactoren in Vlaanderen die publiek gefinancierd onderzoek verrichten zoals de 

Strategische Onderzoekscentra, de hogescholen en ook de agentschappen die onderzoek in 

Vlaanderen financieren (FWO‐Vlaanderen, VLAIO). FRIS moet ook een rol kunnen spelen in de 

rapportering van onderzoeksactoren naar de overheid en zo bijdragen aan administratieve 

vereenvoudiging en de eenmalige bevraging van gegevens. In dat licht evalueren we de 

meerwaarde van bepaalde rapporteringsverplichtingen naar FRIS in het kader van BOF, IOF en de 

convenanten met instellingen. 
 

Marien onderzoek en het VLIZ 
In het domein van de mariene wetenschappen zetten we sterk in op de ondersteuning door het 

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw) aan de mariene onderzoekers in Vlaanderen. In het belang 

van de kennisvalorisatie die nodig is voor de maritieme economie, stimuleren we het partnerschap 

met de speerpuntcluster De Blauwe Cluster. In 2021 wordt VLIZ geëvalueerd ter voorbereiding van 

een nieuw convenant. 
 

Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) 
Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) verricht naast onderwijs en dienstverlening, 

wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke missie van het ITG wil wetenschappelijk 

onderzoek, opleiding en dienstverlening uitvoeren en stimuleren op het gebied van humane en 

dierlijke gezondheid, waarbij de focus ligt op tropische en gerelateerde ziektes, 

gezondheidsproblemen en gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 

 

De volgende evaluatie van de onderzoeksopdracht van het ITG is voorzien in 2024 en zal 

plaatsvinden in nauw overleg met het Agentschap voor Hoger Onderwijs. Volwassenenonderwijs, 

Kwalificaties & Studietoelagen (AHOVOKS) dat instaat voor de opvolging van de 

beheersovereenkomst 2020-2024 met het ITG. Deze beheersovereenkomst heeft vooral betrekking 

op de basisopdrachten van het ITG (onderwijs, onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening) 

en een evaluatie ervan is voorzien in 2024. Het is de bedoeling om beide evaluaties nauw op elkaar 

af te stemmen.    
 

Het Agentschap Plantentuin Meise 
Het Agentschap Plantentuin Meise is naast een trekpleister voor het grote publiek en een educatief 

centrum voor o.a. scholieren, ook een internationale, wetenschappelijke onderzoeksinstelling die 

vooral de tropische en Europese plantkunde centraal stelt. Het project voor de digitale ontsluiting 

van botanische diversiteitsdata is een speerpuntinitiatief. Via een nieuw online platform worden 

in het kader van dit project in totaal 2,6 miljoen collectiestukken, behorend tot het Afrikaans en 

Belgisch Herbarium, digitaal beschikbaar gemaakt. Hiermee zit de Plantentuin in het internationaal 

koppeloton voor open access van natuurhistorische collecties. We leveren de nodige financiële 

ondersteuningen voor de uitvoering van het masterplan van het agentschap dat de totale 

renovatie van de gebouwen in de plantentuin beoogt. 
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Toegepast biomedisch onderzoek (TBM) binnen het FWO 
We voorzien een pakket aan subsidies via het FWO voor de ondersteuning van toegepast 

biomedisch onderzoek en fundamenteel klinische mandaten. Net als voor de andere programma’s 

wordt ook hier gestreefd naar aanvaardbare slaagpercentages. 

 

Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) en het Antwerp ZOO 

Centre for Research & Conservation (CRC) 
We waarderen het onderzoek binnen de wetenschappelijke afdeling van de KMDA. Het CRC speelt 

een sleutelrol in het verwezenlijken van de KMDA‐missie, en in het bijzonder de intentie om haar 

dierencollecties op een wetenschappelijk verantwoorde manier te beheren. In 2021 lichten we de 

onderzoeksopdracht van de instelling door ter voorbereiding van een nieuw convenant. 

 

UNU-CRIS 
We steunen het wetenschappelijk onderzoek rond regionale integratie via de United Nations 

University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU‐CRIS). Eind 2016 werd een 

Memorandum of Understanding afgesloten tussen Vlaamse overheid, de United Nations University, 

VUB en UGent betreffende de ondersteuning van UNU‐CRIS. We wensen dit unieke 

onderzoekcentrum van de VN in onze regio te verankeren. In de eerste helft van 2021 dient UNU-

CRIS geëvalueerd te worden.  

 

Alamire Foundation 
In 2018 werd met Alamire Foundation vzw een convenant afgesloten met betrekking tot 

wetenschappelijk onderzoek voor de periode 01/07/2018 t.e.m. 30/06/2023. Als internationaal 

studiecentrum concentreert de Alamire Foundation zich specifiek op de muziek en het muziekleven 

in de Nederlanden van de middeleeuwen tot 1800. Met de inzet van innovatieve technologie wordt 

dit muzikaal erfgoed geconserveerd, bestudeerd en gevaloriseerd. In de 2de helft van 2022 zullen 

de prestaties in deze eerste convenantperiode geëvalueerd worden. 

 

Orpheus instituut 
Het instituut werd opgericht in 1996 in Gent voor artistiek onderzoek naar de processen van het 

‘muziek maken’. In 2006 werd de eigenlijke onderzoeksdivisie ORCIM opgericht. De convenant met 

de instelling moet einde 2021, na evaluatie, vernieuwd worden. 

 

Business schools 
We bouwen de excellentiecentra met internationale erkenning in onze Vlaamse business schools 

AMS (Antwerp Management School) en Vlerick Business School uit. We voorzien steun voor hun 

wetenschappelijk onderzoek. We evalueren de uitvoering van de convenanten van deze centra 

(AMS in de 1ste helft van 2022; Vlerick Business School werd in 2019 geëvalueerd en een volgende 

evaluatie zal in principe in 2024 plaatsvinden) en versterken de relevantie voor het Vlaams 

economisch beleid. 
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Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) 
De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) is een 

autonoom wetenschappelijk-cultureel genootschap dat instaat voor de bevordering van 

wetenschap en kunsten en bijdraagt tot de uitstraling ervan. In de eerste helft van 2023 is de 

volgende evaluatie van de KVAB voorzien. In deze legislatuur zullen we in overleg met de 

academische wereld ook de rol evalueren van de KVAB in het kader van de adviesverlening binnen 

het ruime Vlaamse onderzoeksbeleid en de efficiënte organisatie ervan. 

 

Evaluatie convenanten met strategische onderzoekscentra VITO, Imec, VIB, Flanders’ 

Make en NERF 
Voor de aansturing van de SOC’s hanteren we relevante impactindicatoren. We gaan intensief 

samenwerken met de SOC’s en FIT om de bijdrage van de SOC’s aan de internationale uitstraling 

van Vlaanderen te ontwikkelen. We zetten tijdig de nodige stappen om de meerjarige convenanten 

te evalueren en te vernieuwen. 

 

VITO 
De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) is actief op het vlak van cleantech en 

duurzame ontwikkeling met focus op enkele prioritaire onderzoeksdomeinen zoals duurzame 

chemie, duurzame energie, duurzaam landgebruik en duurzaam materialenbeheer. VITO heeft 

strategische samenwerkingen met binnen‐ en buitenlandse partners. VITO voert eveneens een 

aantal beleidsondersteunende taken uit voor de Vlaamse overheid, de zogenaamde 

referentietaken. Het huidige convenant tussen de Vlaamse overheid en VITO bestrijkt de periode 

2019-2023 en in de eerste helft van 2023 is een volgende evaluatie van VITO voorzien.  

 

In opdracht van de Vlaamse overheid voert VITO ook een aantal referentietaken uit die 

gedefinieerd worden in een beheersreglement en die ook vermeld worden in eerder vermeld 

convenant. Het beheersreglement 2019-2020 voorziet in een evaluatie van het instrument 

referentietaak en de rol van VITO hierin. Deze evaluatie wordt getrokken door het Departement 

OMG dat verantwoordelijk is voor het beheersreglement, maar het beleidsdomein EWI draagt zowel 

inhoudelijk als budgettair bij aan deze evaluatie. Het beleidsdomein EWI financiert deze 

referentietaken nl. in belangrijke mate.  
 

Imec 
Het Interuniversitair Micro‐Elektronica Centrum (imec) is het grootste Europese 

onderzoekscentrum op het gebied van nano‐elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en 

technologieën voor ICT‐systemen. Naast Vlaanderen heeft imec vestigingen in Nederland, Taiwan, 

de Verenigde Staten, China, India en Japan. Door de fusie met iMinds in 2016 werd de hardware 

kennis van imec aangevuld met een solide expertise in software. De jaarlijkse omzet groeide de 

laatste jaren tot 583 miljoen euro (2018). De evaluatie van Imec is voorzien in de 1ste helft van 2021. 

 

VIB 
Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie is het onafhankelijk interuniversitair onderzoeksinstituut 

dat baanbrekend strategisch basisonderzoek verricht rond mens en gezondheid, landbouw en 

milieu en biotech basics. Met behulp van gentechnologisch onderzoek in verschillende domeinen 
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van de levenswetenschappen wordt vernieuwende basiskennis verworven. De resultaten van het 

wetenschappelijk onderzoek van VIB worden toegepast in de geneeskunde, de landbouw en de 

industrie. De evaluatie van VIB is voorzien in de 1ste helft van 2021. 

 

Flanders’ Make 
Vanuit de uitdagingen van een digitale wereldwijde economie, blijven we de maakindustrie in 

Vlaanderen met topresearch ondersteunen. We operationaliseren de derde vestiging van Flanders’ 

Make in Kortrijk als volwaardige site voor baanbrekend onderzoek, naast de bestaande sites te 

Leuven en Lommel. 

 

Flanders’ Make steunt de Vlaamse (maak)industrie in haar digitale transitie naar Industrie 4.0 en 

speelt daarbij in op de grote markttrends zoals geconnecteerde productiesystemen en duurzame 

productie die de mens centraal stelt. Op die manier wil Flanders’ Make zowel de verankering in 

Vlaanderen als de internationale concurrentiepositie van de Vlaamse (maak)industrie versterken. 

De evaluatie van Flanders’ Make is voorzien in de 1ste helft van 2022. 

 

Neuro Electronic Research Flanders (NERF) 
Neuro Electronic Research Flanders (NERF) is een samenwerkingsverband tussen Imec, VIB en KU 

Leuven dat in 2009 is gestart en dat is opgenomen in de convenanten 2017-2021 tussen de Vlaamse 

overheid en respectievelijk Imec en VIB. Er is voorzien in een evaluatie van NERF in de eerste helft 

van 2021 en deze dient afzonderlijk bekeken te worden t.o.v. de evaluaties van Imec en VIB. Het is 

de bedoeling om de evaluatie van NERF vanuit een systemisch perspectief te benaderen. 

 

Evaluatie instrumenten/Instellingen voor onderzoeksfinanciering 
Bij de doorlichting van de verschillende instrumenten en aparte financieringsstromen worden de 

universiteiten elke vijf jaar gebenchmarkt op impact en geëvalueerd op hun globale performantie 

op wereldniveau. 

 

Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) 
De Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) worden ingericht in elke universiteit in de Vlaamse 

Gemeenschap en zijn bedoeld voor de stimulering van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

in elk van deze universiteiten. De middelen die de Vlaamse overheid voor de financiering van de 

Bijzondere Onderzoeksfondsen ter beschikking stelt, worden door middel van intra-universitaire 

competitie verdeeld op basis van een aantal parameters die samen met het hun toegekende 

gewicht de zogeheten BOF-sleutel vormen.  

 

De verdeelsleutel wordt vanaf 2019 o.b.v. een andere combinatie van parameters samengesteld dan 

voorheen en voor het eerst vindt een interuniversitaire BOF‐oproep plaats. De effecten van al deze 

hervormingen volgen we goed op. We bekijken ook of het belang van interdisciplinair onderzoek 

kan verhoogd worden. We evalueren de Methusalemfinanciering binnen de Bijzondere 

Onderzoeksfondsen. De volgende evaluatie van de Bijzondere Onderzoeksfondsen is voorzien in 

2023. 
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Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) en interface-activiteiten 
De Industriële Onderzoeksfondsen (IOF) worden ingericht in elke universiteit van de Vlaamse 

Gemeenschap en zijn gericht op onderzoek door de universiteiten ten behoeve van het 

bedrijfsleven. Deze samenwerking wordt gestimuleerd door de interface-activiteiten die de 

universiteiten inrichten. De middelen die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt voor de IOF en 

voor de interface-activiteiten worden van intra-universitaire competitie verdeeld op basis van een 

aantal parameters die samen met het hun toegekende gewicht de zogeheten IOF-sleutel vormen. 

De volgende evaluatie van de IOF en van de interface-activiteiten zalm in de loop van 2023 

plaatsvinden.    

 

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO)  
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO) staat in voor de financiering van 

fundamenteel onderzoek en van strategisch basisonderzoek op basis van interuniversitaire 

competitie tussen individuele onderzoekers. De werking van het FWO wordt onder meer 

aangestuurd via een samenwerkingsovereenkomst.  

 

De samenwerkingsovereenkomst met FWO zal in de loop van 2022‐2023 geëvalueerd worden. 

Tussentijds zal er aandacht zijn voor monitoring op basis van tevredenheidsmetingen en de 

verbetering van procedures en programma’s. Waar mogelijk kunnen er aanpassingen gebeuren 

zodat doorbraakonderzoek, interdisciplinair onderzoek en onderzoekssamenwerking meer ruimte 

krijgen. In 2020 zal de evaluatie van de panelstructuur voor de mandaten en projecten 

fundamenteel onderzoek afgrond worden. 

 

Verder levert ook  de goede doorstroming van topwetenschappers naar onze industrie een grote 

meerwaarde op. In dit licht zal ook het Odysseusprogramma van het FWO worden geëvalueerd. 

 

Onderzoek in hogescholen en kennisverspreiding 
We evalueren de middelen voor het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO) en de 

bijhorende investeringen met het oog op het verhogen van de impact. We zorgen voor bijkomende 

middelen voor kwaliteits‐ en impactvol onderzoek aan hogescholen. 

 

Om de valorisatie van kennis van de hogescholen naar de kmo’s uit te bouwen krijgen de 

hogescholen steun voor het ontwikkelen van een kennisdiffusie‐instrument. Het project 

‘Blikopener’ wordt vanuit samenwerking tussen de hogescholen, een volwaardige kennis‐ en 

technologietransfer service op maat van de kmo’s en maatschappelijke actoren. 

 

Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane 

Wetenschappen (VABB-SHW) 
Het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW) 

werd in 2008 ingericht met het doel de wetenschappelijke publicaties van Vlaamse onderzoekers 

in de domeinen van de Sociale en Humane Wetenschappen meer zichtbaar te maken, aangezien 

deze in internationale databanken van wetenschappelijke publicaties ondervertegenwoordigd zijn 

ten opzichte van andere wetenschapsgebieden. Het VABB-SHW vormde vanaf 2011 ook de basis 
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voor de berekening van een van de parameters van de BOF-sleutel. Het VABB-SHW dient in 2022 

te worden geëvalueerd.  

 

Evaluatie convenant met de VLIR 
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) verleent onder andere administratieve ondersteuning 

bij het beheer van het VABB-SHW. Deze ondersteuning werd tot en met 2018 op ad-hoc-basis 

geregeld en de evaluatie 2018 van het VABB-SHW raadde aan deze ondersteuning meer structureel 

vorm te geven. Onder meer vanuit die optiek werd een convenant met de VLIR afgesloten voor de 

periode 2019-2022. Dit convenant voorziet in de evaluatie ervan in 2022 en dit parallel met de 

evaluatie van het VABB-SHW.  

 

Initiatieven Wetenschapscommunicatie (WeCom) 
De Vlaamse overheid rekent op heel wat actoren om haar beleid op het vlak van 

Wetenschapscommunicatie vorm te geven en voorziet daartoe financiering die op basis van een 

relatie met betrokken actor (convenant, ministerieel besluit, enz.) wordt vorm gegeven.  

 

In de eerste helft van 2022 dienen de werking en activiteiten van volgende actoren WeCom te 

worden geëvalueerd: RVO-Society en de Vlaamse volkssterrenwachten.  

 

In de eerste helft van 2023 dienen de werking en activiteiten van volgende actoren WeCom te 

worden geëvalueerd: Vlaamse (wetenschappelijke) Olympiades, F.T.I vzw en de Expertisecellen 

Wetenschapscommunicatie (bij de Vlaamse universitaire associaties).  

 

Wat wetenschapscommunicatie en burgers betreft, is een tweejaarlijks technologiefestival in de 

steigers gezet. We evalueren het event van 2018 en werken een toekomstgericht concept uit 

waarbij we kennisinstellingen, ondernemingen, maar ook jongeren en de media betrekken. We 

ambiëren een vernieuwend event waarbij we met ons technologisch kunnen willen inspelen op de 

leefwereld van jongvolwassenen. Tegelijk moet het festival een periodiek momentum bieden om 

Vlaamse topkennis, technologie en innovatief ondernemerschap te tonen aan een internationaal 

publiek van professionals. 

 

Bewustmaking over en beeldvorming rond ondernemerschap 
Door de recente integratie van ondernemingszin in de eindtermen van het secundair onderwijs en 

de opname in de Codex Hoger Onderwijs van ‘ondernemend handelen’ en de ‘mogelijke 

carrièrekeuze om ondernemer te worden voor alle studenten’, zal de vraag naar een gerichte 

ondersteuning van onderwijsprofessionals toenemen. We evalueren daarom de bestaande 

structurele partnerschappen met Vlajo, de Unizo Stichting Onderwijs & Ondernemen en My 

Machine, als voorbereiding op een hernieuwing. 

 

Ondersteuning van Jonge Onderzoekers (OJO) 
Naar aanleiding van de Europese initiatieven ter ondersteuning van onderzoekers, heeft de 

Vlaamse overheid in 2012 een eigen actieplan voor onderzoekers uitgewerkt. Een aantal acties uit 

dit actieplan resulteerde in specifieke ondersteuning voor Jonge Onderzoekers aan de Vlaamse 
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universiteiten. deze ondersteuning wordt vorm gegeven via een Besluit van de Vlaamse Regering. 

OJO dient in de loop van 2023 te worden geëvalueerd. 
 

Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (VWI’s) en andere initiatieven 
We maken een strategische analyse over een optimale inpassing van de Vlaamse wetenschappelijke 

instellingen (VWI’s) en sectorale innovatie‐initiatieven of collectieve centra in het Vlaamse 

innovatie‐ecosysteem. Voor de VWI’s, zoals ILVO of INBO nemen we maatregelen om de toegang 

tot het instrumentarium te verbeteren. Hiertoe zullen we onder meer de criteria voor de erkenning 

van de VWI’s opnemen in het W&I‐decreet en op die manier hun taken en opvolging binnen de 

onderzoeksagenda verankeren. Vanuit de focus die we leggen op kruisbestuiving en een 

gebundelde onderzoeksagenda volgt het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek 

(ILVO) de reorganisatie van de beleidsdomeinen LV, EWI en WSE. We bekijken ook de inpassing van 

sectorale innovatie‐initiatieven of collectieve centra in het Vlaamse innovatie‐ecosysteem. We 

onderzoeken in het bijzonder hoe we de afstemming met het clusterbeleid kunnen optimaliseren. 

Vlaanderen verzekert het onderzoeksgedeelte van het MYRRHA‐project (Multi‐purpose hYbrid 

Research Reactor for High‐tech Applications) van voldoende steun om toepassingen en valorisatie 

van het onderzoek te versnellen. 

 

Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en Participatiemaatschappij 

Vlaanderen (PMV) voorziet dat er in 2021 een evaluatie zal plaatsvinden.  

 

Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) 
De samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de Limburgse 

Reconversiemaatschappij (LRM) voorziet een evaluatie in 2024.  

 

Evaluatie Flanders’ Care 
Via transversale samenwerking tussen zorg en industrie, en ingebed in een duurzame 

toekomststrategie, faciliteert Flanders’ Care 4.0 de ontwikkeling van samenwerkings‐ en 

businessmodellen waarbij de finaliteit van de innovatie‐inspanningen ligt in het creëren van 

economische en maatschappelijke meerwaarde. Hiertoe evalueren we de werking en doelstellingen 

van Flanders’ Care, en leggen meer nadruk op de opportuniteiten in de verbetering van de zorg. 

 

Evaluatie Programma Innovatieve Overheidsopdrachten 
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de koopkracht van de overheid meer 

strategisch inzetten voor innovatie. We evalueren de huidige aanpak van PIO, ook in het licht van 

een betere aansluiting op een beleidsdomeinoverstijgend innovatiebeleid om de gewenste 

maatschappelijke transities te helpen realiseren zoals in zorg en gezondheid, arbeid, mobiliteit, 

energie of vorming. Het programma zal in de loop van 2021 geëvalueerd worden.  
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Evaluatie effectiviteit en efficiëntie strategische transformatiesteun en 

energiesteun 
We evalueren de effectiviteit en efficiëntie van strategische transformatiesteun en ecologiesteun 

en maken gebruik van de resultaten van deze evaluatie om deze maatregelen te optimaliseren 

zodat deze maximaal bijdragen aan de internationalisering van Vlaamse innovatie en het 

aantrekken van kennisintensieve buitenlandse investeringen. 

 

Circulaire economie en bio-economie 
We evalueren de opportuniteit om rond circulaire economie en bio‐economie een specifieke missie 

of beleidsagenda voor onderzoek en versnelde implementatie te lanceren. We verbinden met dit 

initiatief excellente onderzoeksgroepen in universiteiten, SOC’s en het ILVO met de betrokken 

speerpuntclusters. In dat kader zullen we ook specifieke inspanningen leveren ter circularisering 

van starters en kmo’s. Hierbij denken we aan het promoten van ketensluitende businessmodellen. 

 

Eén van de koplopers zijn in de circulaire economie is de doelstelling die Vlaanderen Circulair, het 

centrale platform binnen Vlaanderen rond circulaire economie, zich stelt. Vanuit het beleidsdomein 

EWI werken we hieraan mee en nemen een sterke rol op in de governance. Samen met OVAM 

ondersteunen we het Steunpunt Circulaire Economie. Het steunpunt doet beleidsonderzoek om de 

voortgang naar een circulaire economie te monitoren en te stimuleren. 

 

National Contact Point Flanders (NCP) – Enterprise Europe Network 
Het FWO en VLAIO nemen de taak als National Contact Point (NCP) voor Vlaamse bedrijven en 

onderzoeksinstellingen gezamenlijk op. We evalueren de werking van het National Contact Point 

Flanders met het oog op een versterking. 

 

Met het Enterprise Europe Network Vlaanderen (EEN), een samenwerking tussen het VLAIO en FIT 

verstrekken we onder meer informatie omtrent Europese regelgeving en financiering aan kmo’s. 

VLAIO en FIT bereiden de deelname aan het EEN voor de periode na 2022 voor. 

 

Clusterbeleid 
We evalueren het succes van het IBN‐programma. Opgestarte Innovatieve Bedrijfsnetwerken 

kunnen enkel worden verdergezet zonder overheidsfinanciering. 

 

Gepersonaliseerde geneeskunde 
We evalueren de haalbaarheid van een speerpuntcluster in het domein van gepersonaliseerde 

geneeskunde. Hierbij neemt VLAIO een coördinerende rol op en wordt er samengewerkt met het 

innovatief bedrijfsnetwerk Flanders.Health. 

 

De implementatie van gepersonaliseerde geneeskunde betekent een belangrijke transitie voor de 

gezondheidszorg. De toepassingen die mogelijk gemaakt worden door nieuwe inzichten door 

moleculaire en genomische technieken en door de convergentie van biotech en nanotech volgen 

elkaar versneld op. Toonaangevende bedrijven en de sterke expertise in de academische en 

klinische wereld leveren Vlaanderen een zeer goede uitgangspositie. 
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Land- en tuinbouw 
We ondersteunen met de landbouwtrajecten innovatieve projecten gericht op de transformatieve 

innovatie binnen de land‐ en tuinbouwsector. We evalueren met de sector en het ILVO of dit 

instrument sterker ingezet kan worden voor de maatschappelijke uitdagingen die zich stellen 

inzake innovatieve, milieu‐ en klimaatvriendelijke economische productie. 

 

Energie 
 

Onderzoek naar Energielening  
We gaan daarvoor de voorwaarden voor een energielening voor nieuwe eigenaars versoepelen en 

onderzoeken tegen uiterlijk september 2020 hiervoor o.a. volgende opties: 

- Vermindering van de onroerende voorheffing van niet energiezuinige woningen na 

grondige energetische renovatie 

- Verhoging van de energiepremies gekoppeld aan labelverbetering EPC voor nieuwe 

eigenaars. 

- Ondersteuning van de opmaak van een masterplan BENOvatie dat Vereniging van Mede-

Eigenaars (VME) en syndicus begeleidt bij de renovatie van grote appartementsgebouwen. 

- Een publiek-privaat rollend fonds voor de renovatie van appartementen zodat de looptijd 

van VME-kredieten kan worden verlengd van 10 tot 30 jaar. Het voorzien in een 

overheidsgarantie kan daarbij een hefboom vormen voor het aantrekken van privaat 

kapitaal. 

Onderzoek naar kostenoptimale energieprestatieniveaus 
We voeren de EPBD-richtlijn consequent verder uit. Voor vergunningsaanvragen vanaf 2021 zal 

iedere Vlaamse nieuwbouw bijna-energieneutraal (BEN) zijn. Het onderzoek naar de 

kostenoptimale energieprestatieniveaus wordt elke vijf jaar geactualiseerd. In 2022 zal een nieuwe 

studie worden uitgevoerd om de kostenoptimale EPB-eisen 2030 te kunnen bepalen. 

Onderzoek naar financieringsmechanisme van de EU voor hernieuwbare energie 
We onderzoeken het gebruik van het nieuwe financieringsmechanisme van de EU voor 

hernieuwbare energie om ook buiten Vlaanderen ons aandeel aan de EU-hernieuwbare 

energiedoelstelling te vervullen, op plaatsen waar dit aan het hoogste rendement kan. 

Onderzoek vergroening industriële warmte 
We onderzoeken met welke instrumenten we de ambitie van 10% vergroening van de industriële 

warmte van niet-ETS ondernemingen kunnen ondersteunen. 

Onderzoek vergroening bedrijfswagens 
in overleg met de federale overheid en de andere gewesten onderzoeken we hoe we de 

bedrijfswagens versneld kunnen vergroenen. 

Onderzoek wijk- of buurtbatterijen 
In het kader van de energiegemeenschappen zijn er ook mogelijkheden om niet alleen productie 

maar ook opslagfaciliteiten te delen. We onderzoeken de rol van wijk- of buurtbatterijen en 
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eventuele drempels en nemen indien nodig ondersteunende maatregelen of initiatieven. Om 

langere periodes van energieoverschot of -tekort te overbruggen, biedt de opslag van energie 

onder de vorm van waterstof of andere synthetische brandstoffen een alternatief. 

Onderzoek m.b.t. aanleg en beheer warmtenetten op openbaar domein 
We onderzoeken tegen eind 2021 welk model het meest kostenefficiënt is voor de aanleg en het 

beheer van warmtenetten op openbaar domein. 

Onderzoek m.b.t. evolutie energiefactuur 
De vier energieregulatoren (Brugel, CREG, CWaPE en VREG) laten momenteel een studie uitvoeren 

die naar verwachting halfweg 2020 zal worden opgeleverd en de regulatoren in de mogelijkheid 

zal stellen jaarlijks de evolutie van de energiefacturen voor elektriciteit en aardgas voor 

verschillende consumptieprofielen (gezinnen, kmo’s, energie-intensieve bedrijven) op te volgen. 

Prijzen worden vergeleken tussen België, alsook de drie Belgische regio’s afzonderlijk, en de 

buurlanden voor de verschillende factuurcomponenten en dit voor gezinnen en ondernemingen 

van verschillende sectoren. Mede op basis van deze studie, zal ik samen met de federale overheid 

en de andere gewesten, werken aan maatregelen om de energiefactuur voor de gezinnen en de 

ondernemingen onder controle te houden voor wat betreft de extra overheidskosten op de 

energiefactuur. Ik zorg dat de meerkosten op de elektriciteitsfactuur zeker niet verder toenemen 

als gevolg van Vlaams beleid. 

Evaluatie call groene warmte, restwarmte en biogasinjectie 
We zullen in 2020 de call groene warmte, restwarmte en biogasinjectie evalueren, met het oog op 

een eventuele bijsturing. We onderzoeken daarnaast of en hoe de huidige regelgeving (o.a. EPB) 

belemmerend werkt voor de verdere uitbouw van warmtenetten en sturen bij waar nodig. 

Evaluatie noodkoopfonds 
We evalueren de effectiviteit van het noodkoopfonds met het oog op eventuele verlenging van de 

leningsformule. Het noodkoopfonds is er op gericht energiearmoede terug te dringen door 

renteloze leningen te verstrekken aan zogenaamde noodkopers, zijnde huishoudens die deels uit 

noodzaak een kwalitatief minderwaardige woning aangekocht hebben, zonder de mogelijkheid er 

financiële middelen in te investeren om de woning op een goed kwaliteitsniveau te brengen met 

onder meer hoge energiefacturen tot gevolg. Het aantal noodkoopwoningen in Vlaanderen wordt 

op 4% (of ongeveer 119.000 woningen) van het Vlaamse woningpatrimonium geraamd 

Evaluatie publieke laad- en tankinfrastructuur 
We evalueren de uitrol van de (semi) publieke laad-en tankinfrastructuur en leggen in 2020 op 

basis daarvan de aanpak voor de periode tot 2025 vast. 

Evaluatie geothermieprojecten 
Ook in groene warmte hanteren we een kostenefficiënte aanpak. We evalueren op korte termijn 

daarom de resultaten van de twee diepe geothermieprojecten. Het toekennen van ondersteuning 

aan nieuwe diepe geothermieprojecten wordt afgewogen op basis van deze evaluatie. 
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Financiën en Begroting 

 

Onderzoek naar de omvorming van de kilometerheffing naar een retributie  
In samenwerking met de minister van mobiliteit onderzoeken we de opportuniteit en juridische 

haalbaarheid van een omvorming van de kilometerheffing vrachtwagens naar een retributie. Het 

is daarbij de bedoeling om na te gaan of die omvorming optimalisaties kan opleveren en vooral 

ook extra investeringsmiddelen ten voordele van onze mobiliteit. 

Onderzoek impact Vlaamse jobbonus op Vlaamse arbeidsmarkt 
Ik wil werken nog meer lonend maken voor de meest kwetsbaren in onze maatschappij en meer 

mensen aan het werk krijgen. Ik voer samen met de minister van Werk, vanaf 2021 een jobbonus 

in om het verschil tussen werken en inactiviteit te vergroten om zo de werkzaamheidsgraad in 

Vlaanderen verder te verhogen. Hierbij zorgen we er tegelijk ook voor dat mensen met een laag 

loon uit arbeid meer netto overhouden. De jobbonus bedraagt minimaal 600 euro op jaarbasis, 

met name voor mensen die voltijds werken en hierbij tot maximaal 1.700 euro bruto per maand 

verdienen. Het bedrag van de Vlaamse jobbonus wordt vervolgens uitgefaseerd richting een bruto 

maandloon bij voltijdse prestatie van 2.500 euro. Bij het bepalen van de hoogte van het bedrag 

van de Vlaamse jobbonus houden we ook rekening met het werkelijk aantal gepresteerde uren. 

Samen met het departement WSE zal ik de impact en doorwerking van de maatregel op de Vlaamse 

arbeidsmarkt evalueren 

Evaluatie uitgaventoetsing (spending review) 
Op basis van een grondige evaluatie van het pilootproject inzake de uitgaventoetsingen (spending 

reviews) bekijken we ook de verdere uitrol van dit instrument en de impact ervan op de organisatie 

van het begrotingsproces. 

Evaluatie van het decreet van 29 maart 2019 houdende de Vlaamse Codex 

Overheidsfinanciën  
Indicatieve timing: de evaluatie wordt opgestart uiterlijk in voorjaar 2021. 

Evaluatie van het decreet van 10 februari 2017 houdende een tijdelijke Vlaamse 

fiscale regularisatie  
Indicatieve timing: gezien het eindigen van de indieningstermijn voor regularisatieverzoeken op 31 

december 2020, wordt de evaluatie van de Vlaamse fiscale regularisatie opgestart vanaf begin 

2020. Zodoende kan tijdig geanalyseerd worden of het wenselijk is om de regularisatie effectief te 

laten aflopen eind 2020.  

Decreetsevaluatie van diverse hervormingen binnen de mobiliteitsfiscaliteit  
Deze evaluatie omvat onder meer de volgende decreten:  

- decreet van 16 juni 2017 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 

december 2013, wat betreft de vergroening van de verkeersfiscaliteit voor lichte vracht en 

oldtimers;  

- decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018 

(Belgisch Staatsblad van 29 december 2017). In dit decreet is onder meer het nieuwe 

boetesysteem van de kilometerheffing opgenomen.  
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Indicatieve timing: de evaluatie wordt opgestart vanaf begin 2021.  

Decreetsevaluatie van diverse hervormingen binnen de woonfiscaliteit  
Deze evaluatie omvat de volgende decreten  

- het decreet van 18 mei 2018 houdende wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 

december 2013, wat betreft de hervorming van het verkooprecht en vereenvoudigingen in 

de registratiebelasting. (ook vermeld in BBT 2020)  

Indicatieve timing: de evaluatie van dit decreet wordt begin 2020 opgestart.  

- het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2020 (nu in 

ontwerpfase), meer bepaald de afdelingen die betrekking hebben op de verlaging van het 

verkooprecht en de uitdoving van de geïntegreerde woonbonus.  

Indicatieve timing: de evaluatie van dit decreet wordt in 2023 opgestart.  

Decreetsevaluaties wat betreft de Vlaamse fiscale voordelen voor beschermde 

goederen  
Deze evaluatie omvat de volgende decreten:  

- het decreet van 21 april 2017 houdende wijziging van het Onroerend Erfgoeddecreet van 

12 juli 2013 en de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 wat betreft de 

vermindering van het verkooprecht en de schenkbelasting voor beschermde monumenten.  

- het decreet van 20 april 2018 houdende wijziging van het wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992 wat betreft vermindering van de personenbelasting voor 

uitgaven voor beschermde goederen.  

Indicatieve timing: de evaluatie wordt in de tweede helft van deze zittingsperiode opgestart.  

Evaluatie van het wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Fiscaliteit van 8 december 2017 

met regeling van de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen  
Indicatieve timing: de evaluatie wordt later deze zittingsperiode opgestart. 

 

Gelijke kansen, integratie en inburgering 
 

Evaluatie stedenbouwverordening 
De stedenbouwverordening toegankelijkheid koppelt de bouwvergunning voor publiek 

toegankelijke gebouwen aan een aantal verplichtingen inzake basistoegankelijkheid. In de voorbije 

regeerperiode werd een evaluatie op de verordening gestart. Het rapport wordt binnenkort 

opgeleverd en vormt de basis voor eventuele bijsturing zodat er beter gegarandeerd kan worden 

dat nieuwe of verbouwde publiek toegankelijke gebouwen effectief toegankelijk zijn. 

Evaluatie Inter 
Inter is de partner om een integraal toegankelijkheidsbeleid mee te realiseren. Op basis van de 

lopende evaluatie bekijken we of en hoe we de werking van Inter kunnen optimaliseren. 
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Evaluatie van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse 

gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid 
De evaluatie van het hoofdstuk houdende het verbod op discriminatie in het gelijkekansendecreet 

werd gestart in 2019 en loopt af in juni 2020. De centrale onderzoeksvraag van de evaluatie is of 

het huidige decreet een afdoend kader biedt voor een doeltreffend anti-discriminatiebeleid. De 

uitkomst van deze evaluatie kan wijzigingen vragen in het gelijkekansendecreet.  

 

Evaluatie van het decreet van 28 maart 2014 houdende machtiging tot oprichting 

van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 

Toegankelijk Vlaanderen in de vorm van een private stichting 
Deze evaluatie gaat na of en hoe de werking van Inter kan geoptimaliseerd worden. Afhankelijk 

van deze evaluatie en de beleidskeuzes die gemaakt worden zal dit oprichtingsdecreet moeten 

gewijzigd worden.  

 

Evaluatie van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling 

van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid 
Er wordt geëvalueerd in hoeverre de verordening effectief impact heeft op het realiseren van 

basistoegankelijkheid in publieke ruimte en welke factoren dit beïnvloeden. Afhankelijk van de 

aanbevelingen en beleidskeuzes die hierop worden gemaakt, dienen wijzigingen zich aan.  

 

Evaluatie van het decreet van 7 juni 2013 betreffende het Vlaamse integratie- en 

inburgeringsbeleid, gewijzigd bij de decreten van 29 mei 2015 en 3 juli 2015 
Artikel 51 van het integratie- en inburgeringsdecreet bepaalt dat “Uiterlijk drie jaar na de 

inwerkingtreding van dit decreet, en vervolgens om de drie jaar, evalueert de Vlaamse Regering 

de uitvoering van het Vlaamse integratiebeleid en legt ze de evaluatie voor aan het Vlaams 

Parlement.” Afgelopen jaren is er ingezet op de uitbouw van een evaluatiekader. In deze 

regeerperiode zal er een effectieve evaluatie van het integratie- en inburgeringsdecreet uitgevoerd 

worden. 

 

Survey Samenleven in Diversiteit/ Lokale Integratie- en Inburgeringsmonitor 
In het kader van de nieuwe survey ‘Samenleven in diversiteit’ of de tweede editie van de gemeente- 

en stadsmonitor bieden we aan lokale besturen de mogelijkheid om specifieke bevragingen te 

laten organiseren bij hun inwoners over ‘actief en gedeeld burgerschap’. De resultaten van deze 

bevragingen vormen een aanvulling op de administratieve data die nu reeds zijn opgenomen in 

de Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor. 

 

HR-beleid en Audit Vlaamse overheid 
 

Onderzoek naar heroriëntering personeel naar andere overheden of sectoren 
Het gaat heel specifiek om mensen waarvoor een heroriëntering binnen de Vlaamse overheid geen 

optie is. Voor deze groep personeelsleden dringt de nood zich op om te onderzoeken of 
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heroriënteren naar andere overheden of andere sectoren (social profit / bepaalde privésectoren) 

een uitkomst biedt. Ik zal laten onderzoeken of er eventueel bepaalde juridische bezwaren moeten 

worden weggewerkt. 

Onderzoek naar bestuurslaagoverschrijdende talentpooling 
Voor heel wat functies hebben we naast een sterk werkgeversmerk ook een moderne en 

aangepaste rekruteringsstrategie nodig. We bouwen aan dienstverlening rond actieve search, 

willen daarnaast ook via talentpools veel beter de interne arbeidsmarkt bereiken en onderzoeken 

ook hoe talentpooling bestuurslaagoverschrijdend georganiseerd kan worden. 

Onderzoek naar ontwikkeling van vaardigheden van leidinggevenden 
Hiervoor zullen er naast de bestaande individuele coaching voor leidinggevenden ook andere 

vormen van coaching structureel uitgebouwd worden, onder andere groeps- en teamcoaching. 

Daarbinnen onderzoeken we ook hoe mentoring, als voorloper op coaching, een plaats kan krijgen 

in het aanbod. 

Onderzoek naar verder wegwerken van drempels in het selectieproces 
Ik zal laten onderzoeken hoe mogelijke ongeoorloofde uitval tijdens de fases van het selectieproces 

kunnen worden gemonitord en zal ik hiervoor actie ondernemen. Het rekruterings- en 

selectieproces blijft immers een belangrijke toegangspoort tot een diverse werkvloer. 

Onderzoek naar positionering Vlaamse overheid als werkgever 
Employer branding reikt echter verder dan de inspanningen die vandaag intern en extern al 

gebeuren om de Vlaamse overheid positief te positioneren. Er is vandaag nog te weinig 

inhoudelijke coherentie en een versnipperde communicatie naar medewerkers en kandidaten. Ik 

laat mijn administratie daarom onderzoeken hoe we de Vlaamse overheid ten volle kunnen 

positioneren als een organisatie met een divers aanbod aan uitdagende jobs en beleidsthema’s, en 

als een sterke werkgever voor talenten van de toekomst. 

 

Onderzoek naar samenwerkingsverbanden m.b.t. interne coaching met andere 

overheden 
Ook een geïntegreerd coachingsaanbod (interne coaches voor leidinggevenden, procesbegeleiders, 

veerkrachtcoaches, …) kan ingezet worden in organisatie-ontwikkelingstrajecten. Hiervoor 

onderzoek ik ook de verdere uitbouw van structurele samenwerkingsverbanden rond interne 

coaching met andere overheden. 

 

ICT en Facilitair Management 
 

Onderzoek naar softwarearchitectuur voor kwalitatieve basisdata 
Publieke en private instanties vertrouwen op kwalitatieve basisdata voor een betere publieke 

dienstverlening en een betere besluitvorming, zoals bv. het bewaken van luchtkwaliteit of het 

reguleren van verkeersstromen. Overheden in Vlaanderen publiceren reeds veel (real-time) data, 

maar worstelen om de data op een kosteneffectieve manier te publiceren, wat een drempel vormt 

voor innovatie. Ik onderzoek hoe een ‘state of the art’ softwarearchitectuur kan opgezet worden 
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waar basisdata en sensorgegevens op een duurzame, laagdrempelige en kosteneffectieve manier 

wijze kunnen worden gepubliceerd. 

 

Innovatie inzake datadeling via experimentwetgeving en regelluwe zones 
In samenspraak met mijn collega-ministers breng ik de noden in kaart op vlak va toegang tot data 

en content die vandaag nog niet afgedekt worden. Ik ga na hoe ook voor datadeling een 

innovatievriendelijk regelgevingskader via experimentenwetgeving en regelluwe zones kan 

uitgewerkt worden waarbinnen door de private markt kan geëxperimenteerd worden met 

innovatieve technieken of praktijken. 

 

Jeugd 
 

Onderzoek gesubsidieerde projecten sociale integratie 
Voor de ondersteuning van de gesubsidieerde projecten sociale integratie en het in kaart brengen 

van cruciale leerpunten en randvoorwaarden, loopt er tot januari 2021 een actieonderzoek met 

een organisatieversterkende aanpak, dat moet resulteren in een publicatie met bijhorende 

vorming.  

 

Onderzoek jeugdwerkinitiatieven 
Ik maak werk van kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar noden van diverse vormen van 

jeugdwerkinitiatieven en noden van bestaande jeugdwerkvormen. Ik breng goede voorbeelden van 

allerhande samenwerking in kaart. Ik wil samenwerkingsverbanden opzetten tussen de 

jeugdwerkkoepels en instellingen om op Vlaams niveau visie uit te werken en op basis van deze 

visie en onderzoeken nieuwe beleidskaders en -trajecten aan te reiken aan lokale bestuurders en 

jeugdwerkondersteuners.  

 

Lokale vrijetijdsmonitor 
Met de lokale vrijetijdsmonitor wil de Vlaamse overheid het vrijetijdsaanbod en de -participatie 

op lokaal vlak in Vlaanderen in beeld brengen. De monitor doet hiervoor beroep op gegevens uit 

bestaande bronnen en op data die bevraagd worden bij lokale besturen via een registratietool. 

Tijdens deze regeerperiode staan twee nieuwe bevragingsronden, in 2021 en 2024, gepland. Ik 

bekijk de manier waarop de monitor bijdraagt aan sterk lokaal jeugdbeleid en onderzoek 

desgevallend de mogelijkheid om een verbeterde versie te maken.  

 

Jeugdmonitor 
Via de jeugdmonitor kunnen Vlaamse lokale besturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

(VGC) groepen kinderen en tieners bevragen over hoe zij het wonen en leven in hun buurt, stad of 

gemeente ervaren. Het departement CJM en het agentschap Binnenlands Bestuur blijven samen 

inzetten op de optimalisatie en de promotie van deze gratis digitale tool bij de lokale besturen.  
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Tweemeting lokale besturen m.b.t. jeugd(werk)beleid 
Ik plan in 2020 een tweemeting lokale besturen over gehanteerde strategieën en samenwerkingen 

van jeugdambtenaren, jeugdschepenen en jeugdraden bij het voeren van jeugd(werk)beleid.  

 

Actuele beleidsvraagstukken 
Ik wil blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en nieuwe 

ontwikkelingen. Er is nood aan verder onderzoek met betrekking tot kinderen en jongeren. De 

nieuwe trends, leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun organisatie moeten 

geïmplementeerd worden in een vernieuwde versie van de JOP-monitor.  

 

Steunpunt Jeugdonderzoeksplatform 
De opdrachten voor het wetenschappelijke steunpunt Jeugdonderzoeksplatform (JOP) worden 

geactualiseerd en beter afgestemd op de noden van het beleid en de jeugdsector. Het JOP zal 

zorgen voor een nieuwe staat van de jeugd in 2024 en meewerken aan de komende versie van de 

Participatiesurvey, waarbij voor jeugd een paar extra thema’s worden aangesneden: de 

participatie in jeugdbewegingen en het vrijwillig engagement van jongeren. Ik zie er ook op toe 

dat deze kennis over jeugd actief wordt ontsloten.  

 

Evaluatie van JoKER (kind- en jongereneffectrapport) 
Voor elk ontwerp van decreet dat de belangen van personen jonger dan 25 jaar raakt, geldt de 

JoKER-verplichting. De JoKER is een beleidsinstrument om geïntegreerd jeugdbeleid waar te 

maken. In internationale contexten wordt JoKER steeds als good practice aangehaald. De 

toepassing ervan gaat gepaard met administratieve overlast en beperkt de slagkracht van het 

instrument. Met het oog op de verbetering van de kwaliteit van dergelijk instrument dat bijdraagt 

aan geïntegreerd jeugdbeleid voorzie ik een evaluatie samen met het Kenniscentrum 

Kinderrechten, de Vlaamse Jeugdraad en de Aanspreekpunten Kinderrechten.  

 

Evaluatie van het decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid 
Na de beoordeling van de hierboven vermelde beleidsnota’s in 2021 wil ik tijd maken om het 

decreet vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid, dat dateert van 2012, te evalueren en te 

versterken zodat er een sterke koppeling is en blijft tussen jeugdwerkbeleid en breed jeugdbeleid. 

Ik wil dit doen in samenspraak met de jeugdsector en zal daarvoor samen met hen een traject 

opzetten.  

 

Evaluatie van het decreet bovenlokaal jeugdwerk 
Ik zal blijven inzetten op het decreet bovenlokaal jeugdwerk en voorzie een evaluatie van de eerste 

uitrol van dit nieuwe decreet. Op basis van de evaluatie oordeel ik of ik het decreet (of 

uitvoeringsbesluit) dien bij te sturen.  

 

Evaluatie van het Jeugd- en Kinderrechtenbeleidsplan 
Zoals decretaal bepaald werd, zorg ik voor een tussentijdse evaluatie in 2022 en een eindrapport 

in 2024. In het tussentijdse rapport over de uitvoering van het plan wordt ook aangegeven hoe 

aan de tekortkomingen zal verholpen worden.  
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Justitie en Handhaving 
 

Onderzoek ondersteuning slachtoffers 
Verder wil ik de methodologie van slachtofferonthaal versterken en de mogelijkheden onderzoeken 

om tot een meer proactieve en outreachende aanpak te komen in belangrijke fasen in de 

procedure zoals de wedersamenstelling, dossierinzage, bijstand zitting en bij de strafuitvoering. 

(…) 

Ook technologische toepassingen kunnen de methodologie van slachtofferonthaal ondersteunen 

en zo (potentiële) slachtoffers beter beschermen en hen een betere, meer effectieve en snelle 

dienstverlening bieden. Ik denk hierbij onder meer aan de mogelijkheden om bij het elektronisch 

toezicht een slachtofferapplicatie te gebruiken die het slachtoffer (indien gewenst) waarschuwt 

wanneer de dader zich in een bepaalde perimeter van het slachtoffer begeeft. Ik zal de 

mogelijkheden hieromtrent onderzoeken.  

Aangezien dat het belangrijk is dat we slachtoffers centraal stellen in het Vlaamse beleid wil ik 

ook het samenwerkingsakkoord van 7 april 1998, dat slachtofferzorg regelt, evalueren en 

desgevallend actualiseren. Ik zal dan ook het initiatief nemen om dit samen met de bevoegde 

ministers aan te vatten.  

Onderzoek naar snelle Indicatiestelling, doorverwijzing en opvolging daders 
Ik onderzoek hoe we ook op de zittingen van de rechtbanken, dus vóór het eindvonnis, reeds voor 

een snelle indicatiestelling, doorverwijzing en opvolging van daders vanuit de justitiehuizen 

kunnen zorgen en of er wettelijke wijzigingen voor nodig zijn. Dit doe ik uiteraard in overleg met 

de bevoegde vakministers, de federale overheid en de magistratuur. 

Onderzoek naar impact consulenten op geradicaliseerden 
De justitiehuizen en het VCET zetten in op expertiseontwikkeling rond radicalisering. Zij leiden 

justitieassistenten op tot referentie-justitieassistenten radicalisering. Daarnaast zijn er speciaal 

opgeleide experten radicalisering aangesteld ter ondersteuning van de justitieassistenten bij 

radicaliseringsdossiers. Ik zal laten onderzoeken wat de impact is van deze consulenten op de 

geradicaliseerden en hun werking bijsturen waar nodig. Hierbij houd ik ook rekening met de 

aanpak van radicalisering in het buitenland. 

Onderzoek samenwerking juridische eerstelijnsbijstand en zorgcentra na seksueel 

geweld 
Ik onderzoek of er een samenwerking mogelijk is tussen de juridische eerstelijnsbijstand en de 

Zorgcentra na Seksueel Geweld om slachtoffers van seksueel geweld de mogelijkheid te geven om 

in de Zorgcentra zelf hun juridische vragen aan speciaal opgeleide advocaten te stellen. 

Onderzoek samenwerking ketenaanpak intrafamiliaal geweld en 

kindermishandeling en Family Justice Centers 
Ook neem ik verder het voortouw in de verdere uitrol van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld 

en kindermishandeling en de ontwikkeling van Family Justice Centers als netwerkorganisatie en 

expertisecentrum. Ik erken hierin uitdrukkelijk de rol die lokale overheden opnemen. Ik onderzoek 

hoe de verschillende samenwerkingen nog versterkt kunnen worden. Bovendien kan ketenaanpak 
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in verschillende andere thematieken zoals de aanpak van tienerpooiers, eergerelateerd geweld en 

stalking (en dus ook het aan de 112-app gekoppelde stalkingalarm) een meerwaarde bieden. Daarom 

zal ik onderzoeken in welke mate deze thematieken mee kunnen genomen worden in de werking 

van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en kindermishandeling en de Family Justice Centers. 

Ontwikkeling van een evidence based beleid 
Ik zal bijdragen aan een betere gerechtelijke besluitvorming door een adequate 

informatieverstrekking en kwaliteitsvolle rapportering waarin ik maximaal de expertise van mijn 

diensten ter beschikking stel. Om dit te faciliteren breid ik onder meer de bestaande Business 

Intelligence-omgeving van de justitiehuizen en het VCET uit zodat een doorgedreven en efficiënte 

analyse van de relevante data mogelijk is. Ik draag ook bij aan relevant wetenschappelijk 

onderzoek dat betrekking heeft op mijn bevoegdheden, onder meer met het oog op evaluatie en 

permanente innovatie. Hiertoe stel ik de gegevens van mijn administratie ter beschikking 

overeenkomstig de bepalingen van het decreet justitiehuizen en juridische eerstelijnsbijstand. Ik 

bekijk ook waar ik gericht wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van onze opdrachten 

en doelstellingen kan initiëren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een longitudinaal onderzoeksproject 

om gestandaardiseerde en onderling vergelijkbare metingen te verrichten en te vergelijken onder 

verschillende groepen justitiabelen. De bedoeling is om een beter inzicht te krijgen in 

strafrechtelijke trajecten en de effecten van interventies vanuit de justitiehuizen en het 

elektronisch toezicht. In dit kader werk ik samen met de federale overheid en wetenschappelijke 

en academische instanties. 

Op basis van rapportering en monitoring van parameters zoals effectiviteit van de interventie, de 

actie of de werkstraf en recidivevermindering, ontwikkel ik een evidence based beleid. Ik werk 

hiervoor samen met de federale overheid en de andere gemeenschappen zodat we kunnen 

beschikken over de meest actuele en relevante cijfers. We hanteren hierbij het principe van 

datadeling en het only-onceprincipe waarbij we maximaal streven naar één authentieke bron.  

Ook in het versterken van andere methodieken wil ik graag investeren. Zo denk ik aan het 

ontwikkelen van een handboek dat wetenschappelijk onderbouwde technieken en methodieken 

verzamelt over het werken in gedwongen kader, zowel vanuit dader- als slachtofferperspectief. 

Een dergelijk boek erkent bovendien het werk van justitieassistenten en de medewerkers van het 

VCET en geeft ook inzichten aan andere sectoren zoals politie en hulpverlening hoe om te gaan 

met werken in gedwongen kader. Bovendien ga ik, wat de burgerrechtelijke opdrachten betreft, 

verder met de ingezette aanpassing van het methodisch kader. 

Onderzoek stroomlijning inspectiediensten  
Om na te gaan of het samenvoegen van bestaande inspecties, die in essentie repressief optreden, 

tot de beoogde gestroomlijnde aanpak leidt, zal ik een proefproject opstarten. In dit proefproject 

voeg ik een beperkt aantal inspecties die vergelijkbare opdrachten hebben, samen en evalueer ik 

de resultaten halfjaarlijks. Daarnaast onderzoek ik hoe ik – naar Nederlands voorbeeld – een 

inspectieraad kan oprichten, waarbij de verschillende regels van de inspectiediensten op elkaar 

afgestemd kunnen worden. 
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Onderzoek naar verdere optimalisatie van de Vlaamse bestuursrechtspraakregels 
Ik onderzoek ten slotte hoe kennelijk en onredelijk misbruik van de beroepsprocedures beteugeld 

kunnen worden en op welke wijze de bestuursrechter alle opgeworpen middelen van een beroep 

kan beantwoorden. 

Beroepsmogelijkheden staan open voor burgers en verenigingen die beschikken over het vereiste 

belang, maar van hen mag ook verwacht worden dat zij actief participeren in de loop van het 

proces en hun opmerkingen, bezwaren en aanbevelingen in een nuttige fase inbrengen. Ik 

onderzoek welke gevolgen we eraan zullen verbinden wanneer deze mogelijkheden niet benut 

worden. (…) 

Bovendien zorg ik voor een pool aan competente bemiddelaars om beroep op te doen wanneer 

nodig bij complexe maatschappelijke investeringsprojecten. Zodra de resultaten van de studie 

‘grensoverschrijdende samenwerking bij grensoverschrijdende investeringsprojecten’ gekend zijn, 

werk ik aan een eenvormige beroepsprocedure in geval van grensoverschrijdende 

investeringsprojecten. 

Onderzoek evolutie naar één Vlaams Bestuursrechtscollege 
Daarom onderzoek ik de mogelijkheid om één Vlaams Bestuursrechtscollege op te richten die 

tegemoet komt aan de Vlaamse bekommernissen inzake efficiënte bestuursrechtspraak en tegelijk 

rekening houdt met de bevoegdheidsverdeling. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit naar de 

verdere professionalisering en het behoud van de nodige specialiteit. Ik kader dit onderzoek telkens 

niet alleen binnen de huidige wetgevende context, maar bekijk ook, indien dit noodzakelijk blijkt, 

welke aanpassingen aan de regelgeving nodig zijn om deze doelstellingen mogelijk te maken 

Evaluatie decreet betreffende juridische eerstelijnsbijstand 
Uiterlijk 1 januari 2023 zal ik de uitvoering van het decreet betreffende de juridische 

eerstelijnsbijstand in overleg met de commissies evalueren en zal ik nagaan of we de 

vooropgestelde doelstellingen hebben behaald. Op basis van deze evaluatie stuur ik (regelgevend) 

bij indien nodig. 

Evaluatie toepassing omzendbrief strafrechtelijke prioriteiten 
Tijdens de vorige legislatuur heeft Vlaanderen in overleg met het College van procureurs-generaal 

de strafrechtelijke prioriteiten bepaald voor wat betreft de misdrijven, opgenomen in de 

gemeenschappelijke omzendbrief COL 04/2019. Deze prioriteiten zijn bindend voor het parket. De 

omzendbrief bevat enerzijds algemene criteria voor de afbakening van strafrechtelijk af te 

handelen prioriteiten en anderzijds specifieke prioriteiten per beleidsdomein. Voor het einde van 

de regeerperiode zal ik een evaluatie maken van de toepassing van deze omzendbrief. 

Evaluatie van het kaderdecreet bestuurlijke handhaving  
Ik evalueer het in 2019 goedgekeurde Kaderdecreet Bestuurlijke Handhaving en onderzoek hoe ik 

dit verder kan stroomlijnen binnen zo veel mogelijk beleidsdomeinen. Binnen dat kader zal ik 

bekijken hoe het Vlaamse opsporings- en vervolgingsbeleid op Vlaams niveau gestuurd kan worden 

door beleidslijnen voor opsporing en vervolging, die bindend zijn voor de Vlaamse 

inspectiediensten en de bestuurlijke vervolginstanties. 
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Evaluatie decreet betreffende de organisatie van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges 
Ik optimaliseer de huidige procedures bij de Vlaamse bestuursrechtscolleges. Ik evalueer daartoe 

het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse 

bestuursrechtscolleges en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de 

rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges. 

 

Klimaat 
 

Klimaatplan en evaluatie 
De Vlaamse regering zal een geïntegreerd Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan 2021-2030 

finaliseren en operationaliseren op basis van de aanbevelingen van de Europese Commissie, de 

adviezen van het klimaatpanel en het maatschappelijk middenveld, de uitgevoerde impactanalyse 

en de resultaten van het openbaar onderzoek. Alle leden van de Vlaamse regering zullen de 

aangekondigde initiatieven uit het plan omzetten in concreet beleid. Indien uit de opvolging van 

dit Vlaams Energie- en Klimaatbeleidsplan blijkt dat Vlaanderen niet op weg is om de 

vooropgestelde doelstellingen te realiseren zal ik pleiten om bijkomende maatregelen te 

onderzoeken en overwegen. Daarnaast is het belangrijk om voldoende flexibiliteit te voorzien bij 

het uitvoeren van het energie- en klimaatbeleid. Indien door voortschrijdend inzicht of 

technologische ontwikkelingen blijkt dat het plan bijgestuurd kan worden zodat dit leidt tot 

bijkomende reducties, zal ik dit doen. 

 

Onderzoek naar verduurzamen pakketdiensten 
Om de druk van de logistiek te verminderen, werk ik mee aan de optimalisatie van de huidige 

trajecten van de kilometerheffing voor vrachtwagens en onderzoek ik hoe we de levering van 

onlinewinkels en andere pakketdiensten kunnen verduurzamen. 

 

Onderzoek vergroenen bedrijfswagens 
In overleg met de federale overheid en de andere gewesten onderzoeken we hoe we de 

bedrijfswagens versneld kunnen vergroenen. 

 

Onderzoek verduurzaming industrie 
Via projecten in het kader van de Moonshot “Vlaanderen CO2-neutraal”, en in het bijzonder de 

‘Moonshot’ rond het opvangen, opslaan en hergebruik van CO2, ondersteunen we 

kennisinstellingen die onderzoek verrichten naar technologieën en de versnelde opschaling van 

projecten die substantieel kunnen bijdragen tot het CO2- neutraal maken van onze industrie. 

 

We investeren verder in onderzoek en ontwikkeling naar duurzame energie- en 

klimaatoplossingen. We hebben hierbij de ambitie om Europese koploper te worden in onder meer 

waterstof. We onderzoeken de oprichting van een CO2-backbone, voor de (tijdelijke) opslag, 

transport en gebruik van CO2 ter bevordering van de circulaire koolstofeconomie. 
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Datagedreven energie- en klimaatbeleid 
We ondersteunen het datagedreven energie- en klimaatbeleid met het nodige 

beleidsvoorbereidende onderzoek, trendanalyses, toekomstvoorspellingen en kostenbatenanalyses. 

Dit vraagt kwalitatieve, actuele en toegankelijke data. De tekorten en versnippering in de 

verzameling en ontsluiting van beleidsdata worden weggewerkt door de ontwikkeling van een 

datastrategie die zorgt voor geïntegreerde databeheerssystemen en -platformen. 

 

Onderzoek naar klimaatadaptatie en -mitigatie 
We zetten in op klimaatadaptief beheer van bossen, natuur en waterrijke gebieden. We 

onderzoeken welke effecten klimaatverandering heeft op onze ecosystemen en 

ecosysteemdiensten. Door ecologische en verspreidingskennis van soorten en ecosystemen samen 

te brengen met scenario’s van klimaatverandering en landgebruik, maken we projecties van 

soortenverspreiding in de toekomst, om te verwachten veranderingen zo goed mogelijk te 

voorspellen. Dit laat toe om proactieve maatregelen te ontwerpen die het voortbestaan van 

biodiversiteit mogelijk maken. 

 

In het kader van klimaatadaptatie onderzoeken we hoe de weerbaarheid van biodiversiteit (genen, 

soorten, habitats) en ecosysteemdiensten kan worden in stand gehouden of verhoogd. Rond 

klimaatmitigatie onderzoeken we de mogelijkheden om meer broeikasgassen vast te leggen in de 

belangrijkste Vlaamse ecosystemen. Hiervoor kwantificeren we de effecten van beheer en 

landgebruik op de koolstofopslag en ontwikkelen innovatieve beheervormen. Door de 

klimaatverandering bereiken alsmaar meer invasieve uitheemse soorten Vlaanderen. We 

onderzoeken hun impact op onze biodiversiteit en stellen een doeltreffend beheerinstrumentarium 

op. 

 

Afstemming klimaat- en luchtbeleid 
Het klimaat- en luchtbeleid kunnen mekaar versterken, het is dan ook belangrijk dat beiden op 

mekaar zijn afgestemd. Onderstaande voorbeelden maken dit duidelijk: We zorgen voor het 

uitvoeren, evalueren en bijsturen van Vlaamse en lokale beleidsplannen en voorzien de nodige 

samenwerkingsverbanden met lokale besturen: 

o de beleidspakketten uit het Luchtbeleidsplan en het Klimaatplan zijn op elkaar afgestemd en 

versterken mekaar; 

o de basis voor de ex-post evaluatie van het beleid is de emissie-inventaris, waarin alle 

luchtemissies zijn opgenomen; 

o de basis voor de ex-ante evaluatie vormen de emissieprognoses, opgesteld aan de hand van 

gezamenlijke activiteitsdata (energieverbruik, afgelegde kilometers,…); emissieprognoses voor 

luchtpolluenten en broeikasgassen dienen omwille van internationale rapporteringsvereisten 

volledig op mekaar afgestemd te zijn; 

o samenwerking met lokale overheden wordt zowel vanuit klimaat als luchtkwaliteit integraal 

benaderd. 
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Evaluatie van nutriënt-emissierechten 
Driekwart van de landbouwemissies komen voort uit de veehouderij. Via een green 

deal/convenant dringen we de uitstoot via verteringsprocessen terug, onder meer door 

optimalisering van voederrantsoenen en voederefficiëntie en verbetering van bedrijfsmanagement. 

Na evaluatie hervorm ik het systeem van nutriënt-emissierechten, zodat het meer bijdraagt aan 

het realiseren van de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en luchtkwaliteit. 

 

 

Landbouw en Visserij 
 

Onderzoek naar verdienmodellen binnen land- en tuinbouw 
We ondersteunen daarom de landbouwbedrijfsleiders in hun zoektocht naar marktgerichte 

strategieën om hun veerkracht te verbeteren en hun landbouwverdienmodel te verduurzamen met 

respect voor de keuzevrijheid. Er is nood aan meer kennis rond verdienmodellen. Daarom 

moedigen we verder onderzoek hierover aan binnen de Vlaamse kennisinstellingen. Daarnaast is 

er nood aan meer specifiek Vlaamse data rond een brede waaier aan verdienmodellen, zodat land- 

en tuinbouwers op een goed onderbouwde manier keuzes kunnen maken. Hiervoor zoeken we 

nieuwe wegen voor het verzamelen van bedrijfsdata van onze Vlaamse land- en 

tuinbouwbedrijven. 

 

Onderzoek naar veerkracht van landbouwers 
Naast het blijven ondersteunen van de vzw Boeren op een Kruispunt willen we meer inzetten op 

de maatschappelijke zichtbaarheid van de problematiek door deze gericht te bespreken met 

welzijnsorganisaties en landbouworganisaties. Ook verder onderzoek en de ontwikkeling van 

ondersteunende tools om de veerkracht van landbouwers en hun gezinnen te verhogen, is nodig. 

 

Onderzoek naar een betere bodemkwaliteit 
We ondersteunen en stimuleren landbouwers om de bodemkwaliteit in al haar aspecten te 

verbeteren en te onderhouden. We focussen op het organische stofgehalte (bv. via het gebruik van 

hoogwaardige compost en stalmest), op het terugschroeven van te hoge nitraat- en 

fosfaatconcentraties in de bodem en in het oppervlaktewater en op het verhogen van het 

waterbergend vermogen van de bodem.  

 

We onderzoeken de mogelijkheden van een bodempaspoort en zetten ermee in op kennis over de 

bodem en transparantie van bodemdata. Deze laagdrempelige toepassing laat een meer data 

gedreven bedrijfsvoering toe en faciliteert bovendien ook het gebruik van adviestools. We 

ondersteunen landbouwers die bodemscans of andere slimme meettechnieken gebruiken om meer 

kennis en inzicht te verweren in de variabiliteit van relevante bodemkwaliteitsparameters. We 

stimuleren bodembewerkingstechnieken die bijdragen tot een gezonde bodem via 

investeringssteun maar ook groepsaankopen en de landbouwmachineringen. Met de instrumenten 

die het GLB ons biedt, moedigen we landbouwers aan om een gepaste vruchtafwisseling toe te 

passen die de bodem ten goede komt. Binnen het landbouwbeleid koppelen we voor bepaalde 
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erosiegevoelige percelen in erosiegevoelige gebieden de inkomenssteun aan maatregelen om 

bodemerosie te voorkomen.  

 

De komende tien jaar mogen onze Vlaamse bodems netto geen koolstof verliezen. Om dit te 

realiseren dringen we het koolstofverlies uit landbouwbodems sterk terug. Binnen de 

mogelijkheden van het GLB zetten we hier zo maximaal als mogelijk op in. Een goed 

monitoringssysteem is onontbeerlijk om koolstofopslag in de bodem op te volgen. 

 

Evaluatie van de weersverzekering 
Landbouwers die vanaf 1 januari 2020 een erkende brede weersverzekering afsluiten voor hun 

landbouwteelten, kunnen een premiesubsidie van maximaal 65% ontvangen. De verzekering biedt 

dekking tegen de gevolgen van extreme weersomstandigheden (zoals ernstige droogte, vorst, 

stormen, hagel, ijs, en hevige of aanhoudende regen). De invoering van de gesubsidieerde brede 

weersverzekering is gekoppeld aan de afbouw van de tegemoetkoming van het 

landbouwrampenfonds. We informeren en stimuleren zodat de land- en tuinbouwers in de 

komende jaren kennis hebben van de brede weersverzekering en van de afbouw van het 

landbouwrampenfonds. In overleg met geïnteresseerde verzekeraars en de landbouwsector zal 

bekeken worden hoe het subsidie-proces zo efficiënt mogelijk kan verlopen. De weersverzekering 

zal geëvalueerd en bijgestuurd worden waar nodig om de weerbaarheid van de land- en 

tuinbouwer te versterken. Er zal verder ingezet worden op pilootprojecten om marktrisico’s in de 

sector af te dekken en alle landbouwers vertrouwd te maken met risicobeheer en 

risicomanagement. 

 

Kennisdoorstroming 
We brengen het onderzoek en het beleid dichter bij de landbouwer en zorgen voor een goede 

wisselwerking tussen beiden. We verzekeren een kwalitatieve kennisdoorstroming van 

onderzoeksresultaten en beleid naar de landbouwer op een geïntegreerde manier, onder meer via 

de provinciale praktijkcentra en de landbouworganisaties. We wijzen de landbouwers de weg naar 

kennisinstellingen, maken hen bewust van de noodzaak van innovatie en sensibiliseren over 

duurzame opportuniteiten om hun bedrijfsvoering aan te passen. We geven pioniers een gepast 

forum en stimuleren kennisdeling binnen de sector. 

 

Vraaggestuurd onderzoek 
Omgekeerd worden de noden en kennishiaten vanuit de sector op een gestructureerde manier 

gecommuniceerd naar de onderzoekers en het beleid. De onderzoeksprioriteiten worden vraag 

gestuurd en in synergie met de sector bepaald. Het platform voor landbouwonderzoek gestuurd 

door het Departement Landbouw en Visserij, met vertegenwoordigers van de belangrijkste 

kennisinstellingen, het beleidsdomein EWI en landbouworganisaties, speelt hierin een cruciale rol. 

Gezien interdisciplinariteit centraal staat en de uitdagingen van voeding in een systemisch denken 

benaderd moeten worden, breiden we het platform van landbouwonderzoek uit tot een 

interdisciplinair platform voor voedingsonderzoek. Daarnaast speelt het erkende Agrolink 

Vlaanderen een belangrijke rol in het opbouwen van een netwerk tussen de onderzoekers 

onderling, zodat samenwerking voorop staat. 
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Smart Farming 
Het gebruik van data in de landbouw via smart farming heeft ontegensprekelijk een enorm 

potentieel. Het gebruik van slimme technologieën om bodem, gewas, dier en klimaat in real time 

te monitoren en daardoor bedrijfsbeslissingen te ondersteunen, leidt tot betere technische en 

bedrijfseconomische resultaten voor de landbouwer. Daarnaast worden zo ook winsten geboekt 

voor het milieu en de omgeving, dierengezondheid en de transparantie van de voedingsproductie. 

Om deze redenen wil ik voluit het vakmanschap van landbouwers stimuleren om smart farming 

technieken toe te passen op de bedrijven en hen ondersteunen bij de noodzakelijke investeringen. 

 

Onderzoek m.b.t. aquacultuur 
We ondersteunen de verdere ontwikkeling van deze sector met innovatief onderzoek, gericht op 

verduurzaming, efficiëntieverhogingen en technische en economische haalbaarheidsstudies. 

 

Onderzoek naar duurzame visserij 
De Vlaamse vloot heeft de laatste jaren al diverse inspanningen geleverd om selectievere 

vangstmethodes te ontwikkelen, bijvoorbeeld ontsnappingsvensters zoals het Vlaams Paneel, het 

Benthos Release Panel (BRP) en het horizontaal scheidingspaneel. We zetten met onderzoek en 

innovatie in op deze nieuwe en op nog te ontwikkelen technieken, door samenwerking tussen 

visserij en wetenschap. We faciliteren de ontwikkeling van vistools en beheersmaatregelen om 

ongewenste bijvangsten te vermijden via doorgedreven datacollectie en –analyse die uitgaat van 

de ecosysteembenadering. 

 

Evaluatie van instroom in de visserijsector 
De werking van het fonds voor scheepsjongeren wordt geëvalueerd (cf. infra). 

 

ILVO-onderzoek ingebed in SDG’s van VN 
Het ILVO-onderzoek is toegespitst op het complexe agro-ecosysteem, opgebouwd uit een hele 

reeks geconnecteerde elementen: diverse biotische en abiotische factoren, met veelvuldige en 

complexe interacties, de respons van planten en dieren op gewijzigde productiefactoren, de 

invloed van externe parameters zoals het klimaat, impact op beleid, economie en maatschappij. 

 

ILVO-onderzoek i.s.m. partners in binnen- en buitenland 
Er zal maximaal gebruik gemaakt worden van de opportuniteiten die Agrolink Vlaanderen kan 

bieden als netwerk van de landbouwgerelateerde onderzoeks- en praktijkinstellingen in 

Vlaanderen. Binnen Vlaanderen zal ILVO ook blijven inzetten op inhoudelijke complementaire, 

strategische allianties zoals deze met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) en het Vlaams 

Instituut voor de Zee (VLIZ), maar ook op samenwerking met diverse beleidsdomeinen van de 

Vlaamse overheid, andere Vlaamse onderzoeksinstellingen zoals VITO en IMEC en met de Vlaamse 

Wetenschappelijke Instellingen en Vlaamse universiteiten en Hogescholen. 

 

Als toepassingsgerichte onderzoeksinstelling wil ILVO het technologieaanbod afstemmen op de 

vraag naar bruikbare en rendabele technologische innovaties, die antwoorden bieden voor de 

dagelijkse praktijken in het landbouwbedrijf. Kennis van de landbouwsector en een brede, 

diepgewortelde stielkennis spelen daarbij een essentiële rol. Via de voeling met de landbouw heeft 



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Onderzoeks- en evaluatieagenda Vlaamse overheid  pagina 52 van 89 

 

ILVO een passend referentiekader om nieuwe innovaties af te toetsen. Door reeds bij de 

ontwikkeling van nieuwe technologieën of bij het voortraject van technische innovaties de 

praktische toepasbaarheid en haalbaarheid als vertrekpunt te nemen, kan innovatie versneld, 

effectiever en beter gericht toegepast worden. 

 

ILVO-onderzoek in living labs 
Om het bredere systeem te kunnen capteren en om de interactie met alle relevante stakeholders 

te maximaliseren, zet ILVO ook in op het verder uitbouwen van Living Labs. Naast de Food Pilot, 

reeds jarenlang een toonbeeld van een functioneel Living Lab in samenwerking met Flanders’ 

FOOD, gaat het onder andere om een Living Lab Veehouderij, waarin het Varkensloket wordt 

geïntegreerd, een living lab AgroFood i.s.m. het Innovatief Bedrijfsnetwerk Precisielandbouw en 

een living lab agro-ecologie en biolandbouw in het kader van het Strategisch Plan Biolandbouw. 

 

ILVO-onderzoek naar big data 
ILVO zal in het kader van ‘DjustConnect’ samen met o.a. een aantal coöperatieve partners uit de 

landbouwsector gedurende de volgende jaren werken aan het uitbouwen van een 

datauitwisselingsplatform. 

 

ILVO-onderzoek naar maatschappelijk verantwoorde dierlijke productie 
Maatschappelijk verantwoorde dierlijke productie is één van de strategisch belangrijke 

onderzoeksthema’s voor ILVO. Voederefficiëntie, emissies, productieparameters en hygiëne zijn de 

hoekstenen van het onderzoek dat ILVO in dit kader uitvoert voor zowel de melkvee-, varkens- en 

pluimveesector. Met zowel langlopend onderzoek, als met nieuw opstartende initiatieven zal ILVO 

zich blijven inzetten om de verdere verduurzaming van de sector te ondersteunen. Om dit nu en 

in de toekomst te kunnen blijven realiseren, investeerde ILVO de afgelopen jaren in de bouw van 

een nieuwe melkveestal en een nieuwe varkenscampus. Essentieel binnen het thema van 

maatschappelijk verantwoorde dierlijke productie is de focus op dierenwelzijn, met daarbij veel 

aandacht voor stalinrichting, ligbedmateriaal, huisvesting en management. Ook in de 

pluimveesector werd recentelijk heel wat nieuw dierenwelzijnsonderzoek opgestart. 

ILVO-onderzoek naar korte keten, agro-forestry, stadslandbouw 
In zijn tweesporenbeleid heeft ILVO ook veel aandacht voor de diversiteit van korte keten in de 

landbouw. ILVO bouwde hiertoe een structurele samenwerking uit met een aantal korte keten 

bedrijven om zo intensiever deze nieuwe vormen van landbouw te kunnen bestuderen en 

monitoren onder praktijkomstandigheden, zonder hierbij zelf deze infrastructuur uit te moeten 

bouwen. Ook agro-forestry wordt in dit opzicht grondig bekeken om te evalueren wat de voor- 

en nadelen van deze combinatie van landbouw en natuur kunnen zijn in onze Vlaamse context en 

welke verdienmodellen hierbij kunnen opgezet worden. Ook stadslandbouw zal aandacht krijgen. 

ILVO: eiwitdiversificatie 

In het dossier van de eiwitdiversificatie neemt ILVO een (pro-)actieve rol op, duurzaamheid is 

hierbij een permanent aandachtspunt. Een verschuiving in productie, verwerking en consumptie 

naar meer plantaardige eiwitten en eiwitten uit alternatieve bronnen biedt heel wat uitdagingen 

voor het onderzoek. ILVO zet al volledig in op de veredeling en de lokale teelt van soja. Teelt en 

rendabiliteit van quinoa worden onderzocht en recentelijk werd de teelt van andere potentiele 
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kwaliteitsvolle eiwitgewassen bekeken. Ook op vlak van lokale diervoederproductie heeft ILVO 

jarenlange ervaring met grasland en klaver/luzerne onderzoek. ILVO gaat in deze maatschappelijke 

discussie zelf geen voorkeursscenario’s uitwerken, maar zal wel innovatieve oplossingen aanreiken 

voor de verschillende scenario’s. ILVO zal zijn onderzoek bijvoorbeeld richten op de teelt en 

verwerking van eiwithoudende gewassen, de valorisatie van reststromen in de voeder- en 

voedselketen en de productie van innovatieve, gezondeeiwitrijke ingrediënten en eindproducten. 

Dit alles met het oog op het realiseren van een gebalanceerd en duurzaam 

eiwitconsumptiepatroon. 

 

ILVO-onderzoek naar sociale aspecten binnen landbouw 
Naast de technologische innovaties die nodig zijn en de transitie waar de Vlaamse landbouw voor 

staat, heeft ILVO ook oog voor de mens binnen dit complexe verhaal. Het onderzoek rond 

welbevinden in de landbouw waarbij gekeken wordt naar de stressfactoren waarmee landbouwers 

en hun gezin te kampen hebben en hoe daar mee kan omgegaan worden, wordt verder uitgediept, 

waarbij ook aandacht zal gaan naar stopzettende landbouwers. ILVO werkt hiertoe intensief 

samen met Boeren op een Kruispunt. 

 

ILVO-onderzoek m.b.t. expertisecentrum landbouw en klimaat 
ILVO zet ook verder in op het uitbouwen van zijn Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK). 

Op de ELK website kan iedereen terecht voor objectieve feiten en cijfers over de 

klimaatverandering in relatie tot landbouw en een update van het internationale klimaat- en 

landbouwonderzoek. Daarnaast biedt het een overzicht van lopende ILVO-onderzoeksprojecten en 

een lijst van experten per thema. Die thema’s zijn klimaatslimme landbouw, bodem, dierlijke 

productie, energie, landschap, mariene omgeving en plantaardige productie.  

 

Binnen het ELK werkt ILVO aan klimaatmitigatie en -adaptatie in de plantaardige en dierlijke 

productie, en aan de ontwikkeling van een koolstofarme economie in Vlaanderen. Er wordt zeer 

bewust een holistische benadering gehanteerd, die kijkt naar alle facetten van het volledige 

landbouw- en voedselsysteem. Bij planten gaat het onderzoek onder meer over droogteresistente 

rassen, nieuwe gewassen en het zich wapenen tegen nieuwe exotische ziektes en plagen. Bij dieren 

focust het onderzoek zich op de methaanuitstoot door herkauwers. ILVO is een sterke partner van 

het convenant enterische emissies dat in samenspraak met de sector opgemaakt werd. Uit 

onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het mogelijk moet zijn om herkauwende koeien binnen 

afzienbare tijd 30 procent minder methaan te laten uitstoten en dit dankzij het lopend onderzoek 

i.v.m. voederadditieven en rantsoenaanpassingen, maar ook efficiëntere productiesystemen. 

Daarnaast wordt o.m. gekeken hoe het energiegebruik in de tuinbouw omlaag kan, hoe de bodem 

meer koolstof kan opslaan en welke impact de klimaatverandering heeft op de visbestanden. 

Vanuit het Expertisecentrum wordt er sterk ingezet op kennisopbouw over klimaatadaptatie en 

de bufferende rol die agrarische gebieden kunnen spelen. ILVO werkt hiervoor onder meer samen 

met het Beleidsdomein Omgeving rond diverse thema’s zoals voedsellandschappen en 

landbouwparken in peri-urbane gebieden waar ecosysteemdiensten, recreatie en educatie hand in 

hand gaan met traditionele en nieuwe vormen van landbouw. 
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ILVO-onderzoek naar new breeding technieken 
ILVO zet ook verder in op de ‘new breeding’ techniek CRISPR-Cas. Dit soort onderzoek verloopt 

vanzelfsprekend binnen de contouren van de Europese, Belgische en Vlaamse wetgeving ter zake. 

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om onderzoek naar het regelen van de bitterstoffen in chicorei of 

naar de allergenen in selder. ILVO speelt immers als Nationaal Referentielaboratorium zowel op 

nationaal als internationaal vlak een belangrijke rol bij de detectie van allergenen in de 

voedselproductieketen. 

 

ILVO-onderzoek naar grond en bodem 
ILVO zal inzetten op onderzoek naar gezonde bodems om zo data te genereren die een 

wetenschappelijk onderbouwd grondbeleid mogelijk moet maken. Met zijn onderzoek rond een 

kwalitatieve bodem sluit ILVO ook aan bij het ‘missie-gedreven’ onderzoek (mission-oriented 

research) dat de Europese Commissie naar voorschuift in het nieuwe Europese 

onderzoeksprogramma ‘Horizon Europe’ en waarbij gezonde bodems als één van de speerpunten 

naar voren geschoven wordt. 

ILVO-onderzoek naar voeding 
Met de Food Pilot beschikt ILVO over een uitstekend instrument om onderzoek rond onder meer 

smaak, nutritionele waarde, verwerking, allergenen en voedselveiligheid te ontwikkelen voor de 

voedingsindustrie. Door de Food Pilot nog verder uit te bouwen als living lab zal ILVO blijven 

inzetten op de interactie tussen industrie en onderzoek. ILVO zal eveneens blijven inzetten op het 

sluiten van kringlopen. Het reduceren van voedselverliezen tijdens het oogst- en verwerkingsproces 

en het opwaarderen van afvalstromen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het beperken van 

nutriëntenverliezen in de keten. Door het inzetten van state-of-the-art technologische platformen 

worden bioactieve componenten geïdentificeerd in rest- en nevenstromen om meerwaarde te 

creëren. 

 

Samenwerking VLIZ en ILVO 
ILVO zal blijven inzetten op het ontwikkelen van duurzame visserijtechnieken, met aandacht voor 

de economische leefbaarheid van de sector en de ecologische impact. Ook aquacultuur biedt vele 

opportuniteiten, zowel op zee als op land. Door de hoge complexiteit van de productieprocessen, 

liggen hier nog grote uitdagingen voor het onderzoek. De ervaring met complexe, geconnecteerde 

agro-ecosystemen, maar ook de verbindende rol die ILVO opneemt in het onderzoekslandschap, 

zal hier een belangrijk meerwaarde bieden. De InnovOcean campus, een gloednieuw gebouw in 

Oostende waar de onderzoekseenheid visserij van ILVO samen met het Vlaams Instituut voor de 

Zee zal gehuisvest worden en waarvan in 2020 de eerstesteenlegging gepland wordt, zal hier een 

belangrijke stimulans vormen. Deze campus zal de in het Vlaams Regeerakkoord gevraagde 

clusterwerking in de visserijsector zeker ten goede komen. 

 

Decreetsevaluatie: Aanwerving visserijpersoneel 
Wet van 23 september 1931 op de aanwerving van het personeel der zeevisscherij: De werking van 

het Fonds en de bijdrage ervan worden geëvalueerd in 2020. 
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Evaluatie van wettelijke vrijstellingen van recreatieve vissers 
Opsporen van hiaten in de huidige regelgeving m.b.t. bepaalde wettelijke vrijstellingen van 

recreatieve vissers en deze in voorkomend geval remediëren in 2020-2021. 

 

 

Media 

 

Onderzoek naar afschakeling FM 
Ik wens de ingeslagen weg van geleidelijke omschakeling van FM-radio naar digitale radio verder 

te zetten. Samen met de doelgerichte organisatie CVBA Digitale Radio Vlaanderen, wil ik een 

transparant, aanvaardbaar en gedragen transitieplan voor de afschakeling van FM opstellen, 

gebaseerd op onderzoek en metingen. 

 

Vlaamse overheid als kennisknooppunt voor en over mediasector 
De Vlaamse overheid fungeert als kennisknooppunt door te zorgen voor uitwisseling van kennis 

voor en over de mediasector o.a. via de organisatie van platforms, studiedagen of 

onderzoeksnetwerken. We veronachtzamen de expertise van de kenniscentra niet. We moeten ook 

meer gebruik maken van internationale kaders zoals het Europees Audiovisueel Observatorium op 

vlak van kennisuitwisseling rond mediabeleid. 

 

Actuele beleidsvraagstukken  
Naast het Rapport Mediaconcentratie van VRM en de gegevens die onder meer door CIM worden 

verspreid is er nood aan gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en nieuwe 

ontwikkelingen. 

 

Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie 
Het wetenschappelijke steunpunt Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie (consortium 

UGent/VUB) wordt optimaal benut om beleidsrelevante kennisopbouw en -deling waar te maken. 

In 2020 zal het kenniscentrum opnieuw uitvoering geven aan een nieuwe versie van de 

participatiesurvey. 

 

Transparantie inzake data en onderzoek 
De kennis die de overheid ontwikkelt staat niet enkel ten dienste van het beleid, maar ook van de 

mediasector en de burger. Het departement zorgt voor het vindbaar, raadpleegbaar en zichtbaar 

maken van data en onderzoek. 

 

Evaluatie Actieplan Gaming 
In eerste instantie zal ik uitvoering geven aan het Actieplan Gaming dat nog loopt tot eind 2021. 

Tegen dan zullen we evalueren en verder een toekomstgericht beleid uitstippelen. Ik werk hiervoor 

samen met andere betrokken beleidsdomeinen. 
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Evaluatie regionale omroepen 
Ik erken het belang van de regionale omroepen en zal waken over hun leefbaarheid. Ik zal 

uitvoering geven aan de huidige samenwerkingsovereenkomst (2018-2022) en de bijhorende 

jaarlijkse subsidies toekennen. Tegen de vervaldatum (eind 2022) zal ik – na een evaluatieoefening 

die begin 2022 opgestart wordt - in overleg met de Vlaamse regionale televisieomroepen, een 

toekomstgerichte aanpak uitwerken. 

 

Evaluatie regeling niet-lineaire televisie-omroeporganisaties 
Om investeringen in de productie van kwaliteitsvolle Vlaamse content een duw in de rug te geven, 

voorzie ik een update van de stimuleringsregeling voor dienstenverdelers. Ik zal deze afstemmen 

op de evaluatie van de recente regeling voor de niet-lineaire televisie-omroeporganisaties. 

 

Evaluatie BVN 
Ter voorbereiding van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst zal ik in 2020 een 

evaluatieoefening opstarten met input van het bestuur van BVN en de VRT. Op basis van deze 

bevindingen zal ik in overleg met mijn Nederlandse collega beslissen over de toekomst van dit 

samenwerkingsprogramma. 

 

Evaluatie doelstellingen VRT 
We evalueren de maatschappelijke positie en de taakstelling van de VRT en leggen vernieuwde 

afspraken en concretere doelstellingen vast in een nieuwe beheersovereenkomst waarop meer 

nauwgezet zal worden toegezien. 

 

 

Mobiliteit 
 

Onderzoek verbeterde doorstroming 
Ter promotie van de fiets als duurzame maatregel is het tevens noodzakelijk om te investeren in 

een verbeterde doorstroming. Het onderzoek in het kader van het project Mobilidata zal daar input 

voor leveren. 

 

Onderzoek private vervoersinitiatieven 
In de tweede helft van deze regeerperiode zal er in 1 vervoerregio een pilootproject worden 

opgezet om daar via tendering een operator voor het vraaggestuurde kernen aanvullend net aan 

te duiden binnen die vervoerregio. Ik zal tevens onderzoeken hoe we de drempels in de regelgeving 

kunnen wegwerken voor private vervoersinitiatieven. 

 

Onderzoek deconsolidatie De Lijn 
De mogelijkheid tot deconsolidatie van De Lijn wordt nadrukkelijk onderzocht. Het opereren 

buiten de consolidatiekring laat meer investeringsimpulsen toe. Het is evenwel de vaste intentie 

van de Vlaamse Regering om haar meerderheidsaandeelhouderspositie te behouden. 
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Onderzoek verknoping mobipunten met andere, duurzame vervoersmodi 
Het netwerk van mobipunten wordt uitgebouwd conform de Vlaamse beleidsvisie. Vlaanderen 

investeert in samenspraak met de vervoerregio’s in de uitrol van interregionale en regionale 

mobipunten en staat de lokale partners bij in de uitrol op lokaal en buurtniveau. De actieve inzet 

van zoveel mogelijk stakeholders is hiervoor nodig. De realisatie van mobipunten zal in de praktijk 

vaak vanuit een ’bottom-up’ initiatief groeien, waar gemeenten en vervoerregio’s hun rol opnemen. 

Ook kosteloze toegankelijke ‘Park & Rides’, onder andere langs onze autosnelwegen, kaderen in de 

combimobiliteit. De bestaande carpoolparkings worden geëvalueerd en desgevallend uitgebreid. 

Ook de verknoping met andere, duurzame vervoersmodi wordt onderzocht. 

 

Onderzoek naar langere en zwaardere vrachtwagens 
Verder zal deze legislatuur het tweede proefproject rond langere en zwaardere vrachtwagens 

uitgevoerd en geëvalueerd worden. Als we het aantal ritten met vrachtwagens kunnen 

terugdringen, betekent dit ook een daling van het aantal afgelegde kilometers, met mogelijk 

gunstige gevolgen voor het milieu, minder drukke wegen en minder risico op ongevallen. We 

bekijken ook in hoeverre vrachtvervoer +50ton kan uitgevoerd worden. Desgevallend wordt een 

proefproject opgezet. 

 

Onderzoek naar verduurzamen pakketdienstenvervoer 
De vraag naar het meer kleinschalige, (voor)stedelijke goederenvervoer zal verder blijven groeien. 

Ik wil de omslag naar zowel een groenere, als een efficiëntere en combimodale kleinschalige 

bevoorrading stimuleren, onder meer door ook vervoer over water hiervoor in te schakelen en te 

onderzoeken of we de levering van onlinewinkels en andere pakketdiensten kunnen verduurzamen. 

 

Onderzoek naar verkeersongevallen en -veiligheid 
We investeren verder in onderzoek naar verkeersongevallen en -veiligheid. We maken ook werk 

van verkeersveiligheidsaudits op het onderliggende wegennet. We geven de investeringen in 

verkeersveiligheid een extra impuls met de inkomsten uit verkeersboetes. 

 

Actualisering verkeersveiligheidsplan 
Conform het Decreet basisbereikbaarheid wordt het Verkeersveiligheidsplan Vlaanderen 

vijfjaarlijks geactualiseerd. Aansluitend op de jaarrapportering 2019-2020 over de uitvoering van 

het huidige Verkeersveiligheidsplan (horizon 2020) volgt de opmaak van een geactualiseerd 

Verkeersveiligheidsplan 2021-2025. We baseren ons hiervoor zowel op het binnen Vlaanderen 

bestaande monitoringssysteem voor verkeersveiligheid als op strategisch beleidsonderzoek dat we 

hiervoor opstarten. 

 

Onderzoeken naar een gedifferentieerd tarief kilometerheffing 
Gezien de filezwaarte tijdens de daguren onderzoeken we of een deel van het vrachtverkeer via 

een verlaagd of gedifferentieerd tarief van de kilometerheffing kan gestuurd worden naar uren 

waarbij de intensiteit van personenwagens kleiner is, dit alles in nauw overleg met de sector. 

Concreet wordt bekeken of, hoe en waar we vrachtverkeer vooral ’s nachts kunnen  laten rijden 

in plaats van in de file-uren. Waar mogelijk en nodig wordt voor extra steun gezorgd in de vorm 

van beveiligde vrachtwagenparkings langs de autosnelwegen. 
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Onderzoek naar geconnecteerde en autonome voertuigen 
We willen op het vlak van innovatie in geconnecteerde en autonome mobiliteit tot de 

internationale koplopers behoren. We slaan daarom de handen in elkaar met constructeurs, 

dataoperatoren en -leveranciers, onderzoeksinstellingen, vervoersoperatoren en andere overheden 

voor slimme en innovatieve mobiliteitsoplossingen. 

 

Conflictvrije kruispunten 
Waar mogelijk worden kruispunten conflictvrij gemaakt, in functie van veiligheid en doorstroming 

(waarbij veiligheid voorrang heeft op doorstroming). Het onderzoek voor de kwetsbare 

weggebruikers in het kader van het Mobilidataproject moet ons daarvoor de nodige inzichten op 

vlak van technologie aanreiken. 

 

Complex project Kustvisie 
Een stijgende zeespiegel vormt een extra uitdaging om onze kust blijvend te beschermen en de 

veiligheid van de bevolking te garanderen. Het complex project Kustvisie onderzoekt welke aanpak 

nodig is om onze kust en het achterland ook op lange termijn te beschermen tegen de 

zeespiegelstijging, in lijn met de meest recente voorspellingen en wetenschappelijke inzichten. 

 

Onderzoeksagenda 
De overgang naar de mobiliteit van de toekomst is een verhaal van samenwerking, waarbij de 

verschillende spelers worden samengebracht en ontwikkelingen in nieuwe technologieën op de 

voet worden gevolgd. Deze spelers zijn de private sector, de academische/onderzoekswereld, de 

maatschappelijke actoren en de betrokken overheid. 

 

We werken innovatiegericht samen met bedrijven en kennisinstellingen in speerpuntclusters, in de 

opmaak en implementatie van de onderzoeksagenda en in verschillenden beleidsvoorbereidende 

en uitvoeringsgerichte projecten. 

 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag 
De realisatie van de ambitieuze modal shift wordt zowel op Vlaams als op vervoerregionale schaal 

gemonitord. Vermits we inzetten op combimobiliteit meten we die combimobiliteit ook in het 

Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG). Het OVG wordt zo aangescherpt tot een volwaardig 

beleidsinstrument dat inzicht biedt over de mobiliteit van de Vlaming. De evolutie inzake 

combimobiliteit meten we door het aandeel van elke vervoersmodus in elke verplaatsing te tellen. 

 

Evaluatie pendelfonds 
Verder zal de werking van het Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer geëvalueerd 

worden. Hierbij zal er nagegaan worden of met de huidige aanpak van het Pendelfonds voldoende 

impact op vlak van duurzaam woon-werkverkeer bereikt wordt. 

 

Evaluatie Havendecreet (eerste helft 2020) 
Het Havendecreet zal geëvalueerd worden om beter in te spelen op de toekomstige uitdagingen 

en om na te gaan welke bestuurlijke vereenvoudigingen doorgevoerd kunnen worden. Hierbij 
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zullen ook de nodige aanpassingen gedaan worden in het kader van Europese regelgeving, zoals 

de Europese Havenverordening en de Europese Groepsvrijstellingsverordening (GBER). 

 

Evaluatie rijopleiding 
Concreet betekent dit dat niet enkel de rijopleiding voor toekomstige autobestuurders van 

personenwagens wordt geëvalueerd, maar dat ook de opleiding en examinering van chauffeurs en 

veiligheidsadviseurs bij het transport van gevaarlijke goederen over de weg verder 

geprofessionaliseerd wordt. 

 

Omgeving 
 

Beleidsondersteunend omgevingsonderzoek  
Met oog op betere afstemming en onderlinge versterking van de wetenschappelijke onderbouwing 

van het omgevingsbeleid, zet ik een netwerk op dat de aanwezige expertise binnen het 

beleidsdomein inzake monitoring, beleidsvoorbereidende en -evaluerende studies, en onderzoek 

bundelt. Dit netwerk maakt werk van een geïntegreerde benadering voor omgevingsonderzoek en 

bijbehorende dataverzameling. Centraal daarbij staat de opmaak van een gecoördineerde 

strategische agenda voor monitoringnoden en beleidsrelevant (wetenschappelijk) onderzoek. 

Onderzoeksvragen en -agenda’s van het beleidsdomein, de Vlaamse wetenschappelijke instellingen 

en van externe onderzoeksinstellingen worden onderling afgestemd en middelen gebundeld. 

 

Ik versterk de capaciteit om via performante studies de strategische beleidskeuzes in het brede 

omgevingsdomein te onderbouwen. Ik zoek hierbij aansluiting met relevante kenniscentra buiten 

het beleidsdomein en streef hierbij naar efficiëntiewinsten. Het Planbureau Omgeving wordt 

versterkt door interne taken m.b.t. beleidsondersteunende studies samen te brengen in één hand. 

Beleidsrelevantie, wetenschappelijke kwaliteit en een duidelijke finaliteit staan centraal in de 

werking van het Planbureau. 

 

De bestaande analysecapaciteit en rekentools worden op een meer doelgerichte wijze ingezet, 

onder andere door deze te koppelen aan de socio-economische analyses van Statistiek Vlaanderen. 

Mijn administraties nemen hun verantwoordelijkheid om het netwerk Statistiek Vlaanderen mee 

uit te bouwen voor het beleidsdomein Omgeving, en betrouwbare statistieken en data met 

betrekking tot omgevingsthema’s aan te reiken. 

 

Ik verbreed de focus van het wetenschappelijk onderzoek aan het INBO, zodat het onderbouwing 

biedt voor een bredere set omgevingsvraagstukken, vanuit een duidelijke onderzoeksvraag, 

beleidsrelevantie en finaliteit. 

 

Vanuit een gemeenschappelijke visie werken we partnerschappen uit met Vlaamse en 

internationale onderzoeksinstellingen en met de academische wereld. 

 

Als kennis- en expertisecentrum neemt mijn administratie deel aan onderzoeks- en 

kennisdelingsactiviteiten binnen internationale projecten en netwerken. Aldus verzilveren we de 
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eigen inzet en de unieke Vlaamse samenwerking tussen wetenschap en beleid op vlak van 

omgeving en gezondheid, territoriale thema’s, ruimte, bodem, grondstoffen en geologie. 

 

Onderzoek naar innovatieve omgevingshandhaving 
Ik verken paden naar een toekomstbestendig omgevingshandhavingsbeleid waarin compliance 

promotion, zelfcontrole en zelfevaluatie een centrale rol spelen. Ik verken de inzet van innoverende 

technieken zoals drones, satellieten en sensoren. Ik onderzoek de interactie en synergiën tussen 

overheidstoezicht en private certificatie- en auditbureaus. Ten slotte zet ik in op datamining om 

korter op de bal te spelen voor beleidsevaluatie en -bijsturing én om gerichter aan handhaving te 

doen daar waar de risico’s het grootst zijn. 

 

Onderzoek naar circulaire economie 
Tevens is de transitiearena het monitoringplatform voor de voortgang inzake circulaire economie. 

Samen met mijn collega bevoegd voor het innovatiebeleid, versterk ik het onderzoeks- en 

innovatiebeleid richting circulaire economie. Het steunpunt SuMMa loopt in de huidige vorm eind 

2021 af. We zorgen voor een evaluatie en voorzien desgevallend verderzetting vanaf 2022, met 

focus op verdere ontwikkeling van indicatoren voor circulaire economie en onderzoek en aanpak 

van sociaal-economische effecten. Daarnaast zijn flankerende kennis- en informatietrajecten 

noodzakelijk om het draagvlak voor circulaire economie te verbreden. 

 

Onderzoek naar astbestafbouwbeleid 
We onderzoeken hoe het asbestafbouwbeleid optimaal kan worden afgestemd op de realisatie van 

de Vlaamse beleidsdoelstellingen rond woonkwaliteit, renovatie en energieprestatie van 

gebouwen. In geval van een ondersteuning door het Vlaams Gewest voor het verwijderen van een 

asbestdak wordt systematisch de haalbaarheid van een zonnedak onderzocht. (…) Ik ondersteun 

prioritaire doelgroepen via sectorprotocollen en zet in op asbestafbouwprojecten van lokale 

besturen om asbestafbouw voor burgers veilig, betaalbaar en makkelijker te maken. Ik evalueer de 

voortgang van het asbestafbouwbeleid in 2022 en pas het instrumentarium aan waar wenselijk. 

 

Onderzoek afvalheffing 
De milieuheffingen hebben de afgelopen decennia bewezen dat ze geholpen hebben om het gedrag 

van burgers en bedrijven zodanig te sturen dat de hoeveelheid restafval gedaald is en recyclage 

verhoogd is. Daarom onderzoek ik of het wenselijk is de afvalheffing te actualiseren. 

 

Onderzoek klimaatrobuuste bodems 
Ik onderzoek de mogelijkheden om onze bodems en het bodemgebruik meer klimaatrobuust te 

maken, met bijzondere aandacht voor droogte en de rol van bodems in wateroverlast. 

 

Onderzoek aanpak emissiefraude 
Op basis van de resultaten van een eerste succesvolleremote sensing campagne midden 2019 

onderzoek ik het potentieel om op basis van nieuwe technieken (remote sensing, sniffer car, …) de 

werkelijke emissies van individuele voertuigen te bepalen en deze data te gebruiken voor de 

aanpak van emissiefraude. 
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Onderzoek uitbreiding LEZ 
Het wetgevend kader voor lage-emissiezones (LEZ) leidt tot een verbetering van de blootstelling 

aan luchtverontreiniging. Ik versterk de uitrol van LEZ (lage emissiezones) en werk een wetgevend 

kader uit voor ultralage-emissiezones (ULEZ). Ik onderzoek ook de mogelijkheden om het 

toepassingsgebied uit te breiden enerzijds naar bromfietsen en moto’s en anderzijds tot ringen/ 

of snelwegen. Voor oldtimers voorzien we een definitieve en uniforme oplossing. 

 

Onderzoek versterken beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek m.b.t. water 
Binnen het netwerk stemmen we de onderzoeksagenda’s (vraag- en aanbodzijde) over de entiteiten 

heen af en bundelen middelen voor specifieke onderzoeksprojecten. Dit gebeurt in nauwe 

samenwerking met het omgevingsbrede netwerk voor monitoring en onderzoek dat ik opzet. We 

verbinden en versterken zowel de interne als externe onderzoeksexpertise die hiervoor nodig is. 

 

Onderzoek soortenbeleid en -beheer 
Ik besteed bijzondere aandacht aan de grote zoogdieren die lange tijd niet meer aanwezig waren 

in Vlaanderen en stilaan hun weg terug vinden, zoals de wolf, de bever, de lynx, de otter en de 

wilde kat. Ik monitor hun aanwezigheid en onderzoek hun effecten binnen Vlaanderen. 

 

Onderzoek sociale impactobligaties 
Natuur is onze goedkoopste gezondheidszorg. Daarom bouw ik bruggen tussen de 

gezondheidssector en de natuursector en andere relevante sectoren, om de aangetoonde heilzame 

werking van natuur op de gezondheid beter te benutten en verder wetenschappelijk te 

onderbouwen. Concrete realisaties en de samenwerking en netwerking tussen de betrokken 

actoren en beleidssectoren moeten dit mogelijk maken. Ik onderzoek de mogelijkheden om 

hiervoor innovatieve financieringsmethoden in te zetten, zoals de sociale-impactobligaties (social 

impact bonds). 

 

Onderzoek klimaatverandering 
Het klimaatgerelateerd biodiversiteitsonderzoek richt zich op de effecten op, adaptatie van en 

mitigatie via natuur. We onderzoeken welke effecten klimaatverandering heeft op onze 

ecosystemen en ecosysteemdiensten. Via langetermijnonderzoek in een selectie van Europees 

beschermde bossen en open habitats (het Lange Termijn Ecosysteem Onderzoeksnetwerk; LTER-

Vlaanderen), brengen we bestaande en te verwachten effecten in kaart. 

 

Door ecologische en verspreidingskennis van soorten en ecosystemen samen te brengen met 

scenario’s van klimaatverandering en landgebruik, maken we projecties van soortenverspreiding 

in de toekomst, om te verwachten veranderingen zo goed mogelijk te voorspellen. Dit laat toe om 

proactieve maatregelen te ontwerpen die het voortbestaan van biodiversiteit mogelijk maken. In 

het kader van klimaatadaptatie onderzoeken we hoe de weerbaarheid van biodiversiteit (genen, 

soorten, habitats) en ecosysteemdiensten kan worden in stand gehouden of verhoogd. Rond 

klimaatmitigatie onderzoeken we de mogelijkheden om meer broeikasgassen vast te leggen in de 

belangrijkste Vlaamse ecosystemen. Hiervoor kwantificeren we de effecten van beheer en 

landgebruik op de koolstofopslag en ontwikkelen innovatieve beheervormen. Ik breng de 
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geografische verspreiding van koolstofvoorraden onder en boven de grond en de veranderingen 

doorheen de tijd in kaart. 

 

Onderzoek invasieve inheemse soorten 
Uitheemse invasieve soorten hebben vaak een negatieve invloed op de mens en zijn omgeving. 

Meer en meer soorten bereiken Vlaanderen, maar er is weinig kennis over hun impact op onze 

biodiversiteit en onze samenleving, en over de specifieke aanpak die nodig is voor elke individuele 

soort. We zetten prioritair in op preventie en detectie van introducties, het beheer van gevestigde 

soorten en het opvolgen van de verspreiding. Omdat beheerders nood hebben aan concrete, 

haalbare en zinvolle beheermaatregelen, integreren we de kennis ter zake en doen waar nodig 

case studieonderzoek. Ook hier staat samenwerking voorop: kennis over de effectiviteit van 

beheermaatregelen wordt geïntegreerd en uitgewisseld in netwerken waarin beheer, beleid en 

wetenschap zijn vertegenwoordigd. 

 

Onderzoek natuur in de stad 
Steeds meer mensen wonen in de stad of in stedelijke gebieden. Door het onderzoek over natuur 

in de stad te versterken, vergroten we het inzicht in de leefbaarheid van steden en het belang 

ervoor van biodiversiteit. We onderzoeken ook in multidisciplinaire samenwerkingsverband de 

effecten van natuur op de gezondheid van de mens. 

 

Onderzoek natuur in agro-ecosystemen 
We weten weinig over de biodiversiteit in agrarische cultuurlandschappen. Europa vraagt ons 

nochtans om die biodiversiteit op te volgen en erover te rapporteren. Die rapportage gebeurt op 

basis van bestaande meetnetten en indicatoren en door de biologische waarde van het 

landbouwecosysteem in te schatten via de Biologische Waarderingskaart (BWK). 

Een goede insecten- en bodembiodiversiteit is essentieel voor een gezond agro-ecosysteem. Om ze 

te bepalen, ontwikkelen we twee indicatoren, een taxonomische indicator (soortenrijkdom van de 

insectenfauna), en een functionele indicator (beschikt het agro-ecosysteem over alle functionele 

groepen om duurzaam ecosysteemdiensten te kunnen blijven leveren). 

We zetten in samenwerking met het beleidsdomein Landbouw en Visserij en relevante actoren een 

Meetnet Biodiversiteit Agrarisch gebied op om de toestand op te volgen, en om na te gaan wat 

het effect is van beheermaatregelen en drukken. De inzichten en kennis vertalen we in onderling 

overleg naar toepassingen op maat voor beleid en beheer. 

 

In kaart brengen van ons natuurlijk kapitaal 
Onze samenleving is afhankelijk van het natuurlijke systeem waarbinnen ze functioneert. De 

Natural Capital Accounting (NCA) is een internationaal ontwikkeld raamwerk, o.a. in het kader van 

het zevende EU Milieuactieprogramma, dat een geïntegreerde benadering biedt om de omvang en 

diensten van natuurlijke systemen (‘Natuurlijk Kapitaal’) te kwantificeren. 

In uitvoering van de EU Biodiversiteitsstrategie 2020 ontwikkelen we een NCA-instrument dat 

breed inzetbaar is, o.a. voor kosten-batenanalyses, ecosysteemdienst-effectrapporteringen, en 

integratie in economische modellering, en voor internationale rapportages. 
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Evaluatie van de omgevingsvergunning 
Op basis van een evaluatie in 2020 zorgen we voor een gebruiksvriendelijk Omgevingsloket 

doorheen het ganse vergunningentraject (inclusief beroep) en DSI (digitaal uitwisselingsplatform 

voor RUP). Hierbij optimaliseren we de bestaande functionaliteiten, en maken we in samenspraak 

met gemeenten werk van nieuwe functionaliteiten die het digitaal vergunnings- en planproces 

nog verder optimaliseren en transparanter maken. 

 

Evaluatie van het verpakkingsplan 
Specifiek voor verpakkingen zal de Vlaamse regering alle afspraken gemaakt in het 

Verpakkingsplan 2.0 uitvoeren, waaronder de evaluatie eind 2023 en de daaraan gekoppelde 

consequenties, namelijk dat indien de doelstellingen nog steeds niet significant gehaald worden, 

de sector gevraagd zal worden om statiegeld te organiseren of een veralgemeend 

beloningssysteem in te voeren. 

 

Evaluatie  van het algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan 
Ik bevorder een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen. Daarom zal ik het 

bestaande Algemeen Oppervlaktedelfstoffenplan evalueren en actualiseren in functie van een 

verzekering van de grondstoffenbevoorrading. We faciliteren vanuit een duurzame en circulaire 

benadering de valorisatie van eigen minerale grondstoffen en laten onze afhankelijkheid van 

buitenlandse primaire oppervlaktedelfstoffen niet groeien. Alle gegevens rond verbruik, import, 

aandeel Vlaamse primaire oppervlaktedelfstoffen en alternatieve grondstoffen worden periodiek 

gemonitord via het Monitoringsysteem Duurzaam Oppervlaktedelfstoffenbeleid. 

 

Evaluatie van de aardwarmteprojecten 
Die kennis gebruiken we met oog op warmteopslag en valorisatie van diepe aardwarmte als 

hernieuwbare energiebron. Ik evalueer op korte termijn de resultaten van de twee diepe 

aardwarmteprojecten. 

 

Evaluatie van het luchtbeleidsplan 
Ik voorzie een tweejaarlijkse monitoring (2021 en 2023) en evalueer het Luchtbeleidsplan in 2023 

grondig met oog op mogelijke bijsturing. Ik rapporteer hierover aan de Europese Commissie.  

 

Evaluatie mest 
De verliezen van nutriënten vanuit bemesting en directe verliezen vanuit landbouw naar het 

oppervlakte- en grondwater zijn nog steeds te hoog. De verschillende Mestactieplannen, in 

uitvoering van de nitraatrichtlijn, en de stroomgebiedsbeheerplannen, in uitvoering van de 

Kaderrichtlijn water, hebben de verliezen al sterk teruggedrongen maar de doelstellingen zijn nog 

niet bereikt. Daarom zal ik op basis van een evaluatie tegen midden 2020, indien noodzakelijk, 

vanaf 2021 verdere maatregelen nemen om de kloof met het doel verder te dichten. Bij die evaluatie 

neem ik de governance-aanbevelingen van de adviesraden ter harte. Behalve een evaluatie van de 

huidige maatregelen, onderzoek ik hoe we op maatregelenniveau beter kunnen inspelen op de 

effecten van uitzonderlijke weersomstandigheden. Op vlak van fosfaat identificeer ik mogelijke 

quick-wins. Na evaluatie hervorm ik het systeem van de nutriënten-emissierechten, zodat het meer 
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bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen op vlak van waterkwaliteit, klimaat en 

luchtkwaliteit. Ik onderzoek de impact van het gebruik van kunstmeststoffen. 

 

Bodeminformatie 
Ik werk de komende jaren aan een verdere digitale ontsluiting van de bodeminformatie. Belangrijk 

hierbij zijn kennisopbouw, open informatie en laagdrempelige toegang tot waardevolle 

bodemgegevens. Ik stimuleer citizen science en interactie met de bodemsector in het 

onderzoeksproces. De reeds beschikbare data rond bodem in relatie met water, ruimte en asbest 

vormen de basis voor het verder samenbrengen van andere data voor de monitoring van de 

bodemkwaliteit en de uitbouw van bodemzorg. 

 

Onderzoek naar diffuse bodemverontreiniging 
We inventariseren alle gegevensbronnen over diffuse bodemverontreiniging en schatten de impact 

en problematiek in. Hiermee wil ik blootstellings- en verspreidingsrisico’s bij diffuse 

verontreiniging inperken. 

 

Evaluatie grondwaterdecreet 
Ik zet via verschillende sporen in op een optimale en duurzame benutting van het grondwater: ik 

evalueer en anticipeer op de impact van klimaatverandering, werk een passend vergunningenkader 

uit, hervorm het beschermingskader voor grondwater, moderniseer het Grondwaterdecreet en zijn 

uitvoeringsbesluiten, en evalueer en herwerk het bestaande wettelijke kader rond bemalingen. 

 

Evaluatie omgevingsvergunningsdecreet 
Ik evalueer permanent het Omgevingsvergunningsdecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Waar 

noodzakelijk optimaliseer ik op basis hiervan de reglementering. Ik streef naar eenvoudige en 

oplossingsgerichte vergunningsprocedures. Deze moeten leiden tot degelijke beslissingen die 

bestand zijn tegen beroepen omwille van procedurele redenen. In 2020 start ik een globale 

evaluatie van de werking van het Omgevingsvergunningsdecreet op. Ik betrek alle betrokken 

actoren hierbij. 

 

Evaluatie regelgeving leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes 
Zoals voorzien in het Regeerakkoord, zal ik ook de regelgeving inzake “leegstaande en/of 

verwaarloosde bedrijfsruimtes” evalueren. Ik vereenvoudig daarbij ook de informatiestromen en 

zet in op een vernieuwd digitaal register met kwaliteitsvolle data en gemakkelijke 

raadpleegbaarheid voor lokale overheden. 

 

Evaluatie van de wetgeving m.b.t. verplichte sloopopvolging 
Het selectief slopen van gebouwen en infrastructuur moet gelden als de standaardpraktijk. Ik 

evalueer de wetgeving voor verplichte sloopopvolging bij grote bouwvolumes en de werking van 

het sloopbeheerorganisatie Tracimat en stuur bij waar nodig. 

 

Evaluatie van het mestdecreet 
Aanpassing van het Mestdecreet van 22 december 2006 n.a.v. evaluatie half 2020 tegen 31/12/2020.  
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Evaluatie van het Bosdecreet 
Verdere afstemming met Natuurdecreet, vereenvoudiging en versterken van consistentie.  

 

Onderwijs 
 

Internationaal vergelijkend onderwijsonderzoek 
Ik engageer me dat Vlaanderen blijft deelnemen aan het internationaal vergelijkend 

onderwijsonderzoek. Op die manier monitoren we de kwaliteit van ons onderwijs permanent, 

zorgen we ervoor dat alle leerlingen maximale kansen krijgen om hun talenten te ontplooien en 

stimuleren we leraren om blijvend ambitieus onderwijs aan te bieden. Zo neemt Vlaanderen deel 

aan de volgende rond van PIRLS in 2021 en aan het PIAAC-onderzoek dat in 2021-2022 wordt 

afgenomen. Vlaanderen zal ook deelnemen aan de volgende rondes van PISA in 2021 en 2024.  

 

Praktijkgericht onderzoek 
Ook investeer ik in praktijkgericht onderzoek met als doel de effectiviteit van de klaspraktijk en 

de leerwinst bij alle leerlingen te verhogen. 

 

Evaluatie werking van de pedagogische begeleidingsdiensten (permanent) 
Ik voorzie in een permanente evaluatie van de werking van de pedagogische begeleidingsdiensten. 

 

Evaluatie ondersteuningsmodel 2019 
Op basis van de decretale evaluatie van het ondersteuningsmodel bereid ik een definitief model 

voor ondersteuning voor dat een onderdeel uitmaakt van het begeleidingsdecreet. Ik neem 

hiervoor de nodig voorbereidingstijd en zet daarom de huidige werkwijze van het 

ondersteuningsmodel één schooljaar (2020-2021) verder. 

 

Evaluatie uitrol nieuw inschrijvingsdecreet in 2020 
De vrijheid van onderwijs is een belangrijk principe, ook voor ouders die hun kinderen in een 

school naar keuze wensen in te schrijven. Ik neem dan ook maatregelen die er voor zorgen dat die 

keuzevrijheid maximaal gegarandeerd wordt. Ik voer daartoe aanpassingen door aan het 

inschrijvingsdecreet en schaf de dubbele contingentering af voor zowel secundair als 

basisonderwijs. Bij de evaluatie van de uitrol van het nieuwe inschrijvingsdecreet bekijk ik ook de 

vraag of een leerling terecht kan in een school met de gepaste expertise. 

 

Evaluatie lerarenplatforms in 2020 
In geval van een positieve evaluatie breid ik de lerarenplatforms in het secundair onderwijs uit. 

Daarnaast organiseer ik de lerarenplatforms voortaan netoverschrijdend. 
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Monitoringinstrument over de aanwending van de werkingsmiddelen en extra 

middelen, inclusief GOK-middelen in 2020-2021 
Ook zorg ik ervoor dat extra middelen, inclusief de middelen voor gelijke onderwijskansen (GOK), 

enkel aangewend worden voor de leerlingen die deze middelen genereren en voor de 

vooropgestelde doelstellingen. Ze kunnen niet gebruikt worden om overkoepelende structuren op 

te zetten. Elke afwijking van deze beginselen dient te worden gemotiveerd. Ik vraag mijn 

administratie om een steekproefsgewijze controle uit te voeren. 

 

Evaluatie leerkrediet en inputfinanciering 2021 
Ik evalueer het leerkrediet en in het bijzonder de inputfinanciering. Ik stuur het gefaseerd bij ter 

ondersteuning van een optimale studie-efficiëntie. Ik pas parameters in het financieringssysteem 

aan om instellingen aan te zetten studenten snel en gepast te heroriënteren. 

 

Beleidsevaluatie inzake haalbaarheid van de verkorte cyclus 2021 
Geen bijkomende uitleg in beleidsnota 

 

Evaluatie decreet leerlingenbegeleiding 2021 -2022 
Ik rol het decreet leerlingenbegeleiding uit en bereid de evaluatie ervan voor. 

 

Onderzoek naar de ontwikkeling van de bindende toelatingsproef 

lerarenopleiding in 2022 
Ik onderzoek of we voor de lerarenopleiding een bindende toelatingsproef kunnen maken. 

 

Evaluatie basisgeletterdheid in 2022 
Na een eerste evaluatie van basisgeletterdheid in het secundair onderwijs, voer ik de 

basisgeletterdheid ook in het basisonderwijs in op de leeftijd van tien jaar en dit minstens voor 

Nederlands en wiskunde. 

 

Evaluatie decreet volwassenenonderwijs in 2022 
In het volwassenenonderwijs is er een belangrijke rol weggelegd voor de herscholing van 

werklozen en werknemers op niveau secundair onderwijs. Ik evalueer daarom het decreet 

volwassenenonderwijs. Ik waak er over dat de opleidingen maximaal modulair en praktijkgericht 

worden ingericht, en dat waar mogelijk taal- en digitale vaardigheden zijn geïntegreerd. 

 

Evaluatie aanbod voor onderwijs voor zieke leerlingen 2022 
Ik evalueer het diverse aanbod van onderwijs voor zieke leerlingen (onder meer tijdelijk onderwijs 

aan huis, synchroon internetonderwijs, ziekenhuisschool, diensten met onderwijsbehoeften, 

School en ziek zijn, …) en meer specifiek de samenwerking met de thuisschool. Kinderen die ziek 

zijn, krijgen zo snel mogelijk een gepast aanbod, waardoor hun leerrecht, kans op doorstroming 

en een zo vlot mogelijke onderwijsloopbaan wordt gegarandeerd. 
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Evaluatie wijziging kwaliteitszorgkader hoger onderwijs 2022 
Ik evalueer na het aflopen van de cyclus het decreet dat het kwaliteitszorgstelsel in het hoger 

onderwijs wijzigde. 

 

Evaluatie pilootproject leerlingenvervoer 2022-2023 
Ik voer samen met mijn collega bevoegd voor Mobiliteit de proefprojecten leerlingenvervoer in het 

buitengewoon onderwijs verder uit. De doelstelling van deze projecten is om leerlingen minder 

lang op de bus te laten zitten op weg naar de school die hen de meest aangewezen expertise kan 

bieden.  

 

Evaluatie van CLIL in 2023 
In het secundair onderwijs laat ik een wetenschappelijke evaluatie uitvoeren naar de impact van 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) op de leerprestaties van de leerlingen. 

 

Evaluatie decreet deeltijds kunstonderwijs in 2023 
Het deeltijds kunstonderwijs kent een toenemend succes. Ik laat het decreet deeltijds 

kunstonderwijs evalueren en stuur het zo nodig bij om tot een rationeel onderwijsaanbod 

te komen. 

 

Capaciteitsmonitor in 2023 
Elk kind moet de garantie krijgen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs. Ik voer om die 

reden maatregelen door om plaatsen bij te creëren. Ik focus bij de bouw van nieuwe 

schoolgebouwen in de eerste plaats op het secundair onderwijs omdat de noden daar het hoogst 

zijn. Ik bouw verder op de bestaande capaciteitsmonitoring. 

 

Evaluatie financieringssysteem hoger onderwijs 2023 
Ik houd de onderwijsbelastingeenheden tegen het licht en verhoog gericht en gefaseerd de 

financiering van hogeschoolopleidingen. 

 

Onderzoek en innovatie 2020 (BBT, artikel FB0-1FGD2GG-WT) 
Op dit begrotingsartikel worden middelen voorzien voor de professionalisering van de 

beleidsvoorbereiding, -ondersteuning en –evaluatie via onderzoeksgerelateerde initiatieven. 

Deze initiatieven kunnen in volgende categorieën worden opgedeeld: 

− Onderzoek gevoerd door het steunpunt ‘beleidsgericht onderwijsonderzoek’. Via een 

beheersovereenkomst (2016-2020) wordt een jaarlijkse subsidie voorzien. 

− Onderzoek gevoerd door het steunpunt ‘toetsontwikkeling en peilingen’. Dit steunpunt 

ontwikkelt peilings- en paralleltoetsen, neemt ze af en analyseert en rapporteert de resultaten. De 

beheersovereenkomst (2018-2022) voorziet een jaarlijkse subsidie. 

− Internationaal vergelijkende studies: de deelname aan ICILS 2023, TIMSS 2023 en de Teacher 

Knowledge Survey worden in 2020 beslist. Ook worden middelen voorzien voor de jaarlijkse 

lidmaatschapsbijdrage aan IEA en OESOCERI. 

− Wetenschappelijk onderzoek buiten steunpunten, zoals verkenningen, surveys, beleidsevaluaties, 

voorbereiding van indicatoren en toetsen, en juridisch onderzoek. Vragen die niet kunnen worden 
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opgenomen binnen de steunpunten worden hier opgevangen. De mogelijke Vlaamse deelname aan 

de OESO-projecten Strength for diversity en Resources in Higher Education wordt beslist. Verder 

voorzien we ook ruimte voor enkele kleinere ad hoc-vragen. 

− Middelen voor de valorisatie van gevoerd wetenschappelijk onderzoek: de organisatie van 

persevenementen, seminaries, studiedagen… 

 

Onroerend erfgoed 
 

Ruimtelijke dimensie onroerend erfgoed 
De Landschapsconventie benadrukt de ruimtelijke dimensie van onroerend erfgoed en 

onroerenderfgoedzorg en redeneert niet in termen van erfgoedcategorieën. We grijpen de 20ste 

verjaardag van de Landschapsconventie in 2020 aan om deze ‘brede’ benadering door te vertalen 

in alle segmenten van de erfgoedsector, met name ook in onze bebouwde omgeving. We inspireren 

ons daarbij op de Davosdeclaratie en de UNESCO-aanbeveling voor historische stadslandschappen. 

 

Om het landschap transversaal te benaderen, ontwikkelen we een geïntegreerde methodologie 

voor landschapskarakterisatie die veel verder gaat dan een louter cultuurhistorische inventarisatie 

van de meest waardevolle landschapsrelicten. De analyse en alomvattende beschrijving van een 

landschap levert inzichten op die kunnen bijdragen aan ontwerp en inrichting. We besteden 

bijzondere aandacht aan de wijze waarop het landschap wordt geactualiseerd met het oog op het 

formuleren van antwoorden op belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatwijziging 

en het streven naar meer hernieuwbare energie. 

 

Evaluatie inventarisatie en vaststelling 
De vraag is of het vaststellen van inventarissen niet haaks staat op de ambitie om lokale overheden 

een lokaal erfgoedbeleid met eigen accenten te laten ontwikkelen. Daarenboven creëert het 

vaststellen van inventarissen grote onduidelijkheid op het terrein: wat is het verschil met de 

wetenschappelijke inventaris, en met beschermd erfgoed. De komende regeerperiode willen we 

daarom de inventarisatiepraktijk onder de loep nemen: het tot stand komen ervan, de criteria en 

de gevolgen … We onderzoeken of de rechtsgevolgen van de vaststelling beantwoorden aan de 

huidige doelstellingen van het onroerenderfgoedbeleid en of de inspanningen om vast te stellen 

wel voldoende effecten genereren. We doen dit in samenspraak met het beleidsdomein Omgeving 

en met de lokale besturen. De resultaten van dit onderzoek vormen de basis voor het bijsturen, 

herzien of afschaffen van het instrument van vaststelling. 

 

Expertisenetwerk 
Om de kwaliteit van erfgoedzorg en erfgoedontwikkeling te verhogen en te waarborgen voor de 

toekomst, is er nood aan vakmanschap, innovatie en oplossingsgerichte expertise. Het is een 

uitdaging om de bestaande kennis in stand te houden en over te dragen, nieuwe kennis te 

omarmen en de brug te slaan naar hedendaagse normen, technieken en ontwikkelingsnoden. Het 

is ook van belang om die informatie toegankelijk te houden voor de erfgoedeigenaar en -gebruiker. 

Het agentschap bouwt een netwerk uit van complementaire onderzoeksinstanties en 

expertisecentra. Dit netwerk wordt een zichtbaar platform, staat voor gebundelde informatie en 
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staat in het teken van prospectie naar innovatieve oplossingen voor erfgoedzorg en 

erfgoedontwikkeling. Waar er duidelijke uitdagingen zijn, en initiatief vereist is, stelt het 

agentschap zich op als spelverdeler. 

 

Onderzoek grondige herziening financiering 
Meer verregaande engagementen blijven mogelijk: premies bijzondere procedure, kanjerdossiers, 

meerjarenpremieovereenkomsten, hogere tegemoetkoming. Tegelijk houden we specifiek deze 

engagementen kritisch tegen het licht en onderzoeken we of er een aanvullend systeem van 

jaarlijkse thematische oproepen in functie van de door de Vlaamse Regering vastgelegde 

prioriteiten kan worden ontwikkeld binnen een breder geheel van maatregelen waarbij de 

voorrangsregels, de voorschriften en adviseringspraktijk worden herbekeken en goed 

huisvaderschap wordt gestimuleerd. 

 

Nu al wordt regelmatig onderhoud beloond met een verhoging van de erfgoedpremie. We willen 

het principe waarbij verdiensten beloond worden verder uitbouwen. Goed huisvaderschap 

betekent ook: de kosten-batenverhouding bewaken, een voortrekkers- of voorbeeldrol opnemen 

(en op die manier solidair zijn met andere erfgoedgebruikers). We willen projecten in het voetlicht 

stellen die een oplossing bieden voor velen, zoals een pilootproject in een ruimere 

wijkherwaardering, een herbestemming die een grote maatschappelijke nood lenigt ... We bekijken 

in dit kader of we via instrumenten zoals crowdfunding en een erfgoedloterij privékapitaal kunnen 

aantrekken. 

We willen vertrouwen, flexibiliteit en autonomie bieden aan onze partners. De 

onroerenderfgoedregelgeving voorziet verschillende vormen van overeenkomsten die de relatie 

tussen de Vlaamse overheid en partners regelen: erkenningen, beheersplannen, 

onroerenderfgoedrichtplannen, samenwerkingsovereenkomsten, beheersovereenkomsten … We 

onderzoeken de mogelijkheid om deze te hervormen tot een uniform systeem van contracten met 

afspraken over taakverdeling en financiering. In deze contracten kan de afstemming met andere 

(financierende) partners worden geregeld. De ontwikkeling van onroerend erfgoed heeft vaak 

andere belangen dan alleen onroerenderfgoedzorg. Contracten moeten de mogelijkheid bieden om 

krachten te bundelen om gemengde doelstellingen te bereiken. De nadruk ligt op het globale 

resultaat en niet zozeer op het afbakenen van subsidiedomeinen. We zoeken inspiratie bij andere 

organisaties (dienstvergoedingen, beheersovereenkomsten …) en bekijken de mogelijkheden tot 

transversale samenwerking. 

Om optimaal aan de financiële behoeften te voldoen, en om de ondersteuning ook voor de 

overheid haalbaar en betaalbaar te houden, maken we werk van een actualisering van het 

financieringsstelsel. We willen financiering laten evolueren van een instrument in functie van het 

erfgoedobject naar een hulpmiddel om partners te mobiliseren. Hoofddoel blijft onroerend erfgoed 

te bewaren, efficiëntie en rechtszekerheid te bieden. Het bijsturen van het financieringsstelsel staat 

in dit opzicht ook niet los van het beschermingsbeleid, het al dan niet vasthouden aan het 

beschermde bestand, de voorschriften en de adviseringspraktijk. 
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Evaluatie voorraad beschermd erfgoed 
 We evalueren stelselmatig het reeds beschermde bestand. We actualiseren het door volop in te 

zetten op het wijzigen van besluiten en het opheffen van beschermingen: we bekijken hoe we de 

bijhorende procedures daartoe kunnen vereenvoudigen. We pakken de evaluatie van het 

beschermingsbestand thematisch aan, nemen daarbij het ganse Vlaamse grondgebied als 

uitgangspunt en leggen de prioriteiten vast in samenspraak met de lokale besturen. Zij zijn immers 

eerstelijnspartners in het beheer van beschermd erfgoed. 

 

Behoudsondersteuning bewaaromstandigheden topstukken 
Met mijn collega bevoegd voor Cultuur wil ik nagaan hoe de vele topstukken aanwezig in 

monumenten, in kerken en kloosters, in goede staat voor de toekomst bewaard kunnen worden. 

Een gericht proefproject over ‘behoudsondersteuning bewaaromstandigheden topstukken’ bij 

erfgoedbewaarders die behoud en beheer niet als kerntaak hebben, stelt ons in staat het huidig 

beleid te evalueren en waar wenselijk bij te sturen. 

 

Evaluatie onroerenderfgoedrichtplannen 
Onroerenderfgoedrichtplannen bestaan als beleidsinstrument sinds 2013. Deze plannen komen tot 

stand op initiatief van en in samenwerking met belanghebbenden. In het voorjaar van 2019 zijn 

twee onroerenderfgoedrichtplannen goedgekeurd. Een eerste plan formuleert een toekomstvisie 

voor de mergelgroeven in Riemst en is het resultaat van een samenwerking tussen het agentschap 

Onroerend Erfgoed, het agentschap Natuur en Bos, de IOED Oost-Haspengouw en Voeren, de 

gemeente Riemst, de plaatselijke erfgoedgemeenschap van de ‘berglopers’ en de lokale bevolking. 

Aan een tweede richtplan over de hoogstamboomgaarden in Haspengouw en Voeren werkte een 

nog grotere groep belanghebbenden mee uit verschillende bestuursniveaus en beleidsvelden 

(landbouw, natuur, onroerend erfgoed, ruimte, toerisme …). Het instrument zorgt ervoor dat alle 

betrokkenen samen in dezelfde richting kijken.  

(…) 

We maken werk van het omzetten van deze goedgekeurde richtplannen in actieprogramma’s en 

bekijken welke initiatieven nodig zijn om de uitvoering ervan te faciliteren. We evalueren de 

proefprojecten en optimaliseren het instrument waar nodig. We initiëren zelf nieuwe 

onroerenderfgoedrichtplannen en stimuleren onze partners en lokale besturen om ook met dit 

instrument aan de slag te gaan. Iedereen kan immers het initiatief nemen om een 

onroerenderfgoedrichtplan op te starten. Het ultieme doel is om samen met alle betrokken actoren 

en belanghebbenden actieprogramma’s op te maken en uit te voeren. Een bijzonder 

aandachtspunt daarbij zijn ankerplaatsen in erfgoedlandschappen, die het statuut van 

onroerenderfgoedrichtplan hebben gekregen. 

 

Evaluatie archeologische erfgoedzorg 
Bij een aantal maatschappelijke sectoren leeft het aanvoelen dat de archeologische erfgoedzorg 

een impact heeft op ontwikkelingsprojecten. Daarom voeren we – wanneer alle duurzame effecten 

van de archeologie regelgeving zichtbaar zijn – een grondige evaluatie uit in samenspraak met de 

betrokken actoren. Op basis van de resultaten sturen we de regelgeving en de uitvoeringspraktijk 

bij waar nodig.  
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Evaluatie effectiviteit hoofdstuk archeologie in Onroerenderfgoeddecreet 
Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 bevat in artikel 5.6.1 een opdracht tot jaarlijkse 

evaluatie van de effectiviteit van het hoofdstuk archeologie. Dit rapport moet een beschrijving en 

beoordeling bevatten van de sterktes en de verbeterpunten, de kansen en de moeilijkheden bij 

archeologisch onderzoek en de financiering ervan. De opmaak ervan is een taak van het 

agentschap Onroerend Erfgoed. In 2020 plant het agentschap Onroerend Erfgoed de gegevens over 

de uitvoering van het archeologiehoofdstuk in het werkjaar 2019 te verzamelen en te analyseren. 

Het resultaat van deze evaluatie wordt weergegeven in een rapport “Evaluatie archeologie 2019” 

en bijlagen. Dit evaluatierapport wordt ter informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement.  

 

EPC voor onroerend erfgoed 
De voorbije jaren heeft de Vlaamse overheid sterk ingezet op het energiezuinig maken van ons 

patrimonium en het evolueren naar een circulaire economie. Zo heeft de ambitie om de 

koolstofdioxide-uitstoot te reduceren, geresulteerd in verschillende regelgevende initiatieven, 

instrumenten en stimulerende premies voor het optimaliseren van het bestaande 

gebouwpatrimonium, zoals de woningpas, het (vernieuwde) EnergiePrestatieCertificaat (EPC), het 

renovatieadvies, de slooppremie, verplichtingen bij verkoop en verhuur … De erfgoedsector wil 

haar steentje bijdragen aan dit debat. Omdat erfgoed een bijzondere vorm van patrimonium is, 

streven we maatwerk na, maar niet per definitie de uitzondering. We blijven nauw betrokken bij 

de totstandkoming van nieuwe regelgeving en instrumenten en zetten verder in op 

wetenschappelijk onderzoek naar de bijdrage van erfgoed aan een duurzame samenleving. 

 

Leegstand van beschermd onroerend erfgoed 
Het Onroerend Erfgoed zal nog meer ingezet worden als troef. We doen dit zeker niet alleen. 

Uitdaging is om met diverse partners een goede (her-)bestemming te vinden voor ons onroerend 

erfgoed, die economisch en functioneel haalbaar is en waarbij we het erfgoed niet onder een stolp 

plaatsen maar inzetten in een bredere maatschappelijke context: toerisme, werkgelegenheid, 

vastgoedwaarde, … Een van de grootste troeven van erfgoed in het duurzaamheidsdebat is dat 

het ‘hergebruikt’ kan worden en dus een alternatief vormt voor nieuwbouw. Het in stand houden 

van erfgoed door er een kwaliteitsvol hedendaags gebruik aan te geven is meer dan ooit een 

beleidsthema. We activeren hiervoor verschillende strategieën: tijdelijk gebruik, medegebruik, 

nevenbestemming, behoud van oorspronkelijk gebruik en herbestemming. We brengen leegstand 

en verwaarlozing in kaart en moedigen partners aan om een oplossing te zoeken voor deze 

locaties. 

 

Ontsluiten van onze archeologische kennis over het verleden 
Ontsluiting blijft onverminderd een aandachtspunt, zowel bij erfgoed ‘op het terrein’ als in 

verband met de kennis die we erover vergaren. Zo engageren we ons onder meer om de verhalen, 

de nieuwe kennis over ons verleden en de resultaten van het meest waardevolle archeologisch 

onderzoek op een kwaliteitsvolle en publieksvriendelijke wijze te ontsluiten. 
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Sport 
 

Participatiebarometer  
We zoeken een nieuwe werkwijze en samenwerkingen rond wetenschappelijk onderzoek om 

sneller te kunnen inspelen op beleidsuitdagingen. Om de impact van ons beleid goed te monitoren 

en steeds over actuele cijfers te beschikken, zetten we een participatiebarometer op. Sport 

Vlaanderen zoekt gericht naar nuttige databronnen die ons meer kunnen vertellen over het sport- 

en beweeggedrag van de inwoners van Vlaanderen, en stelt dit op een gestandaardiseerde, 

toegankelijke en begrijpbare manier ter beschikking. Via één geïntegreerd kennis- en 

informatieplatform stelt Sport Vlaanderen informatie over sportparticipatie, sportclubbestuurders, 

trainers, sportinfrastructuren, sportclubs, schoolsport, natuursport in Vlaanderen maximaal ter 

beschikking aan het brede publiek. We zorgen er ook voor dat dit een bruikbaar instrument wordt 

voor onze belangrijkste partners, de sportfederaties en de lokale besturen. We houden daarbij 

voldoende rekening met de privacy van eenieder.  

 

Onderzoek jeugdsportfonds 
We stimuleren jeugdtalent en jeugdopleiding in de sport. We bekijken, na overleg met de sector, 

de vragen rond opleidingsvergoedingen. We onderzoeken hierbij de mogelijkheden om een Vlaams 

jeugdsportfonds op te richten. Via het samenbrengen van private en publieke middelen creëren 

we een hefboom om de sportdeelname en professionele begeleiding van de jeugd te 

maximaliseren.  

 

Onderzoek naar Sport Vlaanderen – centrum in Brussel 
We onderzoeken de vraag naar een Sport Vlaanderen centrum in Brussel, daarbij verder werkend 

op de voorstudie die door de vorige Vlaamse regering afgerond werd.  

 

Experimenteel sportbeleid 
We zetten verder in op innovatie, in al zijn vormen, om meer mensen aan het sporten en bewegen 

te krijgen en de sportsector verder te professionaliseren. We maken meer ruimte voor 

experimenteel sportbeleid. Sport Vlaanderen speurt naar innovatieve ideeën, in binnen- en 

buitenland en binnen of buiten de overheid, en verspreidt actief veelbelovende voorbeelden in het 

Vlaams sportlandschap. We blijven startups in het sportlandschap ondersteunen.  

 

Evaluatie topsportactieplan 
We gebruiken de resultaten van de Olympische Spelen in Tokio en de WK’s en EK’s om het 

topsportactieplan te evalueren en om in het vijfde topsportactieplan voor de Olympiade Parijs 

2021 – 2024 de krachtlijnen en het focus- en centralisatieprincipe verder aan te scherpen.  

 

Evaluatie verloningssysteem Vlaamse topsporters 
We evalueren het verloningssysteem van onze Vlaamse topsporters en zorgen ervoor dat we hen 

meer kunnen vergoeden o.b.v. competenties en prestaties in plaats van louter op basis van 

diploma.  
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Evaluatie van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring 

van de georganiseerde sport  
Het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sport 

betekende een belangrijke wijziging in de methodiek waarmee de subsidies aan erkende en 

gesubsidieerde sportfederaties werden toegekend. Het doel van dit decreet was 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. Het is aanwezen om na een eerste olympiade (4 jaar) dit nieuwe decreet te 

evalueren. Timing: Op korte termijn, rekening houdende met de beleidscycli van de sportfederaties.  

 

Evaluatie van het decreet van 20 december 2013 Gezond en Ethisch Sporten  
Bij het begin van de vorige legislatuur stond de implementatie van het Gezond en Ethisch Sporten 

decreet van 20 december 2013 voorop. We evalueren dit decreet tijdens deze legislatuur om het 

gezond en ethisch sporten beleid verder te versterken, rekening houdende met de beleidscycli van 

de via dit decreet gesubsidieerde organisaties. Timing 2020: evaluatie decreet; 2021: 

conclusies/aanbevelingen en eventuele herwerking regelgeving.  

 

 

Toerisme 
 

Vraaggestuurd onderzoek 
We streven er naar aan de innovatieve toeristische spits te blijven. Gericht en vraaggestuurd 

onderzoek ondersteunt deze innovatie. Door onze opgebouwde kennis wereldwijd te delen, 

houden we de vinger aan de pols van de toeristische wereld en pikken we sneller relevante 

evoluties op. Onderzoeks- en ontwikkelingsactoren zijn daarbij belangrijke bondgenoten. 

 

Centraliseren kennisinspanningen 
We centraliseren onze kennisinspanningen binnen Toerisme Vlaanderen en willen daarmee in 

eerste instantie het Vlaams toeristisch beleid voeden, en daarnaast ook een referentierol voor de 

ruime sector opnemen. Waar mogelijk en nodig bundelen we de onderzoekskracht van Toerisme 

Vlaanderen met die van andere beleidsdomeinen (ondernemen, innoveren, ruimte, economie, 

welzijn, onderwijs, cultuur, …) zodat we vanuit toerisme bijdragen tot een integrale benadering 

om Vlaanderen te laten bloeien. 

 

Onderzoeksagenda 
We definiëren, samen met kennisinstellingen en experten, de onderzoeksagenda voor de komende 

vijf jaar. Onderzoek gebeurt praktijkgericht en wordt gestuurd door concrete beleidsnoden. 

Hierdoor kunnen we het beleid baseren op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en 

doeltreffendheid van onze acties. We onderzoeken specifiek mogelijke impactcalculatoren en 

legacy-indicatoren. Op die manier werken we aan een duurzame en toekomstgerichte toeristische 

ontwikkeling van de bestemming. 
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Onderzoek meerwaarde zee- en riviercruises 
Ik objectiveer via onderzoek de meerwaarde van zowel zee- als riviercruises, en wil vooral deze 

laatste benaderen als potentiële actoren in een betere spreiding van de door ons gewenste 

doelgroepen. 

 

Onderzoek potentieel wandeltoerisme 
In mijn beleidsperiode wens ik een gelijkaardige inspanning te leveren voor wandelen, dat wel 

eens het “nieuwe fietsen” wordt genoemd. Ik onderzoek het (internationaal) potentieel hiervan, 

detecteer specifieke noden en zal zo nodig middelen vrij maken om unieke wandelervaringen, die 

de internationale bezoeker kunnen inspireren, te versterken. 

 

Onderzoek impact internationale topevenementen 
We zetten verder in op het aantrekken van internationale topevenementen naar Vlaanderen, voor 

zover die onze reputatie versterken en de draagkracht van onze bestemming niet te boven gaan. 

De band die de bestemming heeft met haar aanwezige lokale partners is belangrijk voor de verdere 

uitrol van deze evenementen. Hiertoe bestuderen we, via een samenwerking met de academische 

wereld, de impact van evenementen op onze bestemming. 

 

Onderzoek aanbod Jeugdtoerisme 
Op vlak van jeugdtoerisme ontwikkel ik een aanbod gericht op jongeren, en onderzoek ik – samen 

met de collega bevoegd voor Jeugd – een aanpassing van de regelgeving rond jeugdverblijven. 

 

Evaluatie ‘Toerisme Transformeert’ 
In het kader van ‘Toerisme Transformeert’ werd reeds geëxperimenteerd met pilootprojecten en 

zogenaamde ‘proeftuinen’. Beide systemen worden geëvalueerd en verbeterd. 

 

Evaluatie van Hefboomprojecten 
We concentreren die middelen dan maximaal op hefboomprojecten die een groot effect hebben 

en Vlaanderen echt op de kaart zetten. Op basis van de evaluatie van de vorige hefboomprojecten, 

houden we bij die toekenning nog meer rekening met timing, stedenbouwkundige vergunningen, 

afhankelijkheid van andere entiteiten, business- en financiële plannen. 

 

Evaluatie van het Logiesdecreet 
In dit kader wil ik specifiek het nieuwe Logiesdecreet vermelden. Dit nieuwe decreet trad op 1 april 

2017 in werking. Hierbij werd in een overgangsperiode voorzien voor diverse logiestypes; deze 

loopt af op 1 april 2020. Het aflopen van deze overgangsperiode is een ideaal moment om de 

werking van het decreet te evalueren, samen met de betrokken actoren (steden en gemeenten, 

hotelsector, …) Desgevallend zal ik – op basis van deze evaluatie – de nodige aanpassingen aan het 

decreet voorleggen aan het Vlaams parlement. De evaluatie en de eventuele aanpassingen aan het 

decreet kaderen in het streven naar een performante en kwaliteitsvolle logiessector, waar voor 

elke speler een gelijk speelveld wordt gegarandeerd. 
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Vlaamse Rand 
 

Taalbarometeronderzoek 
Ik laat een nieuwe overheidsopdracht uitschrijven zodat er een derde taalbarometeronderzoek 

voor de Vlaamse Rand kan plaatsvinden. Het is mijn voornemen om de studie in 2024 te publiceren.  

 

Ontsluiting kennis over Vlaamse Rand 
Informeren, kennis verspreiden en ontsluiten van informatie over de Vlaamse Rand zijn 

noodzakelijk voor een onderbouwd en transparant beleid. De periodieke en uitgebreide analyse in 

het Cijferboek Vlaamse Rand blijft hierbij een belangrijke hoeksteen. 

 

Ik ga samen met het Agentschap Binnenlands Bestuur na hoe we nog meer informatie en gegevens 

over de Vlaamse Rand kunnen verzamelen en ontsluiten. Daarbij denk ik onder meer aan 

bijkomende gegevens over de het aanbod aan zorgvoorzieningen en aan de interne 

migratiestromen tussen de Vlaamse Rand en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Ik onderzoek 

ook de mogelijkheden om deze informatie in de toekomst op een meer interactieve manier te 

ontsluiten. Ook de vijfjaarlijkse Taalbarometer past in dit verhaal.  

 

Het Documentatiecentrum is tot op vandaag een digitaal documentatiecentrum dat informatie 

ter beschikking stelt aan een ruime doelgroep van gespecialiseerde onderzoekers, studenten, 

overheden, administraties, het middenveld en alle andere geïnteresseerden. Het doel is snel en 

efficiënt informatie verstrekken over de Vlaamse Rand in al haar aspecten. Naast 

kennisverspreiding wordt de ambitie om met een gespecialiseerde website het wetenschappelijk 

onderzoek over de Vlaamse Rand aan te moedigen en te ondersteunen verder ingevuld. Ik 

onderzoek de mogelijkheden om de informatie nog beter te ontsluiten voor de verschillende 

doelgroepen. De informatie is zoveel als mogelijk digitaal ontsloten zodat ze voor iedereen vrij 

raadpleegbaar is.  

 

Onderbouwd plattelandsbeleid 
Als coördinerend minister voor de Vlaamse Rand ondersteun ik de landbouwsector in de streek. 

Op basis van de resultaten van de landbouwstudie Vlaamse Rand bekijken we welke maatregelen 

er mogelijk zijn om de landbouw meer rechtszekerheid te bieden en bijkomende kansen te creëren 

voor korte-ketenlandbouw en landbouw met verbrede doelstellingen. Een nauwere samenwerking 

met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, onder meer om de landbouwproductie in de Rand beter 

af te stemmen op de potentiële afzetmarkt in de hoofdstad, kan hier soelaas brengen.  

 

Evaluatie subsidies Vlaamse Rand 
Tijdens de voorbije legislatuur introduceerde ik de ‘impulssubsidie voor de Vlaamse Rand’. Die 

financiële ondersteuning is bedoeld als hefboom voor vernieuwende projecten die de sociale 

cohesie en het gebruik van het Nederlands in de Rand versterken. Ik zal een rondvraag organiseren 

bij potentiële aanvragers om dit type subsidies te evalueren. Indien nodig voer ik aanpassingen 

door om hun impact nog te verhogen.  
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Evaluatie van de Stand van de Rand 
Zoals hoger vermeld boog het coördinatieplatform zich de afgelopen regeerperiode over de 

beleidsdomeinen Onderwijs, Welzijn, Omgeving, Mobiliteit en Wonen. Indien we gericht willen 

werken, moeten we keuzes maken. Ik zal daarom op korte termijn een evaluatie doen van de 

werking van het overlegorgaan en inhoudelijk de 22 opgevolgde projecten screenen. Nadien zal ik 

samen met mijn collega-ministers nagaan welke projecten er verdere opvolging verdienen. Mede 

gelet op de prioriteiten die we in de huidige regeerperiode willen leggen, zal ik mogelijks aan de 

Vlaamse Regering een voorstel doen om nieuwe beleidsvelden op te volgen.  

 

Evaluatie van het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van v.z.w. "de 

Rand" tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 

en houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant 

inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand  
Na juridisch onderzoek en een grondige evaluatie van dit decreet zullen we eventuele 

aanpassingen doorvoeren in functie van de nieuwe vennootschapswet, alsook aanpassing van 

artikelen in functie van actualisering van opdrachten en structuur van de organisatie.  

 

 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 
 

 

Welzijn: Evaluatie VASGAZ 
Gegevensdeling is nu al een belangrijk item met een grote meerwaarde voor de gebruiker. Zijn 

zorg- en ondersteuningsplanning vaart wel bij een gecoördineerde aanpak. Anderzijds blijft 

gegevensdeling een uitdaging op het vlak van privacy, beroepsgeheim en toegankelijkheidsbeheer 

en eigenaarschap. In deze context gaan we voor ‘radicaal digitaal’. We houden de werking van 

VASGAZ kritisch tegen het licht en nemen de nodige beleidsmaatregelen op basis van die evaluatie. 

We bekijken de plaats van VASGAZ in het te hertekenen bestuurlijk landschap waarbij het verdere 

bestaan als apart agentschap mee in overweging wordt genomen.  

 

Welzijn: Evaluatie decreet op georganiseerd vrijwilligerswerk 
We evalueren en actualiseren het decreet op het georganiseerd vrijwilligerswerk als antwoord op 

de sterkere vraag naar vrijwillig initiatief. We continueren in dit kader de goede samenwerking 

met het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk als aanspreekpunt voor de overheid, het middenveld 

en de vrijwilligers.  

 

Welzijn: Evaluatie werk-zorgdecreet 
Het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten voorziet in een gespecialiseerd 

werk- en zorgaanbod voor mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of 

sociale (MMPPS) problemen die daardoor (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde arbeid te 

verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie. We begeleiden 
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mensen in tijdelijke activeringstrajecten of met een aanbod van arbeidsmatige activiteiten. We 

monitoren en evalueren de uitvoering van het werk- en zorgdecreet samen met de domeinen Werk 

en Sociale Economie. We gaan in overleg met de betrokken stakeholders waaronder de welzijns- 

en zorgkoepels, de sociale partners en het Steunpunt Groene Zorg, en passen op basis van dat 

overleg, de monitoring en evaluatie, desgewenst de regelgeving en financiering aan. Dit met het 

oog op het bereiken van een maximale participatie van elke persoon, al dan niet op de reguliere 

arbeidsmarkt, en een goede afstemming tussen het aanbod om continuïteit en doorstroom te 

garanderen. We verhogen het werk- en zorgaanbod in functie van de noodzaak en binnen het 

voorziene groeipad. We overleggen met de federale overheid, onder meer over het statuut en de 

uitkering van mensen met MMPPS-problemen.  

 

Welzijn: Evaluatie implementatie Geïntegreerd Breed Onthaal 
Het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid schuift het Geïntegreerd Breed 

Onthaal als instrument naar voor in de strijd tegen onderbescherming van kwetsbare doelgroepen. 

Het BVR van 30 november 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid en het BVR van 7 december 

2018 betreffende de Vlaamse beleidsprioriteiten in het kader van het lokaal sociaal beleid en de 

subsidiëring van samenwerkingsverbanden geïntegreerd breed onthaal geven hier verder 

uitvoering. In 2019 en 2020 werd en wordt de implementatie van het GBO onder regie van de 

lokale besturen gestimuleerd en ondersteund, via de Vlaamse beleidsprioriteit en via specifieke 

GBO-projecten. We volgen deze projecten verder op en we evalueren de implementatie van het 

GBO in de praktijk. 

 

Welzijn: onderzoek tot ontwikkeling van een nominale armoede-indicator 
Meten is weten. Armoede is echter een ingewikkeld gegeven en wordt bepaald door een veelheid 

van factoren die ook onderling mekaar beïnvloeden. Samen met de wetenschap en experts uit het 

middenveld werken we aan het opstellen van een nominale armoede-indicator die rekening houdt 

met alle tegemoetkomingen, sociale voordelen en kosten, zodat we naast het armoederisico ook 

de feitelijke armoede correct in kaart kunnen brengen en aanpakken. Deze nieuwe Vlaamse 

armoede-indicator houdt per gezinsvorm rekening met een korf van goederen en diensten en het 

referentiebudget dat nodig is om niet in armoede te leven. 

 

Welzijn: onderzoek impact beleid op alleenstaanden 
Alleenstaanden en alleenstaande ouders lopen vaak een hoog risico op armoede. Daarom 

onderzoeken we in diverse relevante beleidsdomeinen of nieuwe of bestaande beleidsmaatregelen 

niet onterecht nadelig uitvallen voor de inkomenssituatie van alleenstaanden.  

 

Welzijn: onderzoek lokale gezinscoach 
Kinderen in armoede help je door het gehele gezin te ondersteunen. Via de lokale gezinscoach 

bereiken we dat doel. De gezinscoach maakt een intensieve begeleiding op maat mogelijk, waarbij 

een ketenaanpak met alle betrokken partners voorop staat die gezinnen op alle levensdomeinen 

vooruit helpt. De lokale besturen krijgen hiervoor de regiefunctie. De lokale gezinscoaches zijn er 

in de eerste plaats voor de meest kwetsbare gezinnen die kampen met diverse problemen, maar 

kunnen ook helpen om te vermijden dat gezinnen in deze meest precaire situatie terechtkomen. 
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We werken hiervoor een Vlaams kader met minimale functies en werkingsprincipes hiervoor uit 

en toetsen dit aan de praktijk. Het wetenschappelijk onderzoek verzamelt en analyseert de 

resultaten van die toets en geeft desgevallend aanbevelingen tot verbetering of bijsturing. 

 

Welzijn: onderzoek kader voor aanvullende financiële steun door OCMW’s 
We onderzoeken de noodzaak van een bovenlokaal kader voor de aanvullende steun die de lokale 

besturen vandaag naast het leefloon toekennen voor onder meer de terugbetaling van medicatie 

en geneeskundige verzorging, de betaling van schoolfacturen en van sportabonnementen. Op die 

manier geven we de lokale besturen een handvat om - met respect voor de lokale autonomie – 

mee het risico op werkloosheids- of inactiviteitsvallen te vermijden en ervoor te zorgen dat deze 

aanvullende steun terecht komt bij de groep die er het meest nood aan heeft. Het wetenschappelijk 

onderzoek zal vooral gebruikt worden voor het uitwerken van dit bovenlokaal kader. 

 

Welzijn: opvolging onderzoek kwantitatieve en kwalitatieve armoede-indicatoren 
We voorzien een set van kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren die ons beter in staat stelt, 

naast het armoederisico, armoede in al zijn aspecten beter te meten. Dat zal ons toelaten gerichte 

maatregelen te nemen en de effecten van de inspanningen op Vlaams en lokaal niveau beter in 

beeld te brengen. We volgen daartoe het vorige legislatuur toegekende wetenschappelijk 

onderzoek naar een Vlaamse indicatorenset om omgevingsfactoren en beleidsevaluatie inzake 

armoede te meten. 

 

Welzijn: opvolging onderzoek financiële geletterdheid 
We stimuleren de financiële en digitale geletterdheid, zowel preventief als begeleidend. We nemen 

dit onder meer op in de opleiding basisgeletterdheid in Basiseducatie, maar ook wanneer hulp bij 

een lokaal bestuur wordt aangevraagd en zorgen voor een breed vormend aanbod. We gaan na 

hoe het gesteld is met financiële geletterdheid en voorzien in begeleiding rond de te verwachten 

kosten en uitgaven. We volgen daartoe het vorige legislatuur toegekende wetenschappelijk 

onderzoek rond de financiële geletterdheid bij mensen in armoede verder op. 

 

Welzijn: opvolging onderzoek naar een uniform gezinsbegrip en uniform begrip 

van inkomenscomponenten 
We stellen vast dat waar binnen de Vlaamse overheid financiële bijdragen van en toeslagen voor 

gezinnen worden berekend op basis van de hoogte van het inkomen en de samenstelling van het 

gezin, de begrippen “gezin” en “inkomen” anders worden ingevuld naargelang de aard van de 

bijdrage of toeslag. Ook binnen ons eigen beleidsdomein is dit een realiteit. Om onze 

dienstverlening en ondersteuning transparanter te maken én de verdere uitbouw van een 

automatische rechtentoekenning op verschillende vlakken op een efficiëntere manier te kunnen 

realiseren, willen we daarom onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de begrippen “gezin” 

en “inkomen” op een meer uniforme manier te definiëren en te hanteren. We denken dan 

bijvoorbeeld aan het berekenen van de inkomensgerelateerde prijzen in de kinderopvang en het 

toekennen van sociale toelagen en selectieve participatietoeslagen in het Groeipakket, maar we 

willen ook bekijken in welke mate er beleidsdomeinoverschrijdend (vb. bij de toekenning van 

studiebeurzen) een consensus kan worden gevonden. We volgen daartoe het in de vorige 
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legislatuur toegekende wetenschappelijk onderzoek naar een uniform inkomensbegrip en 

gezinsbegrip in Vlaanderen verder op. 

 

Gezondheids- en woonzorg: evaluatie van gezondheidsdoelstellingen preventie 
We (her)evalueren gezondheidsdoelstellingen die moeten inspelen op de actuele trends. In overleg 

met de partners op het werkveld en op basis van wetenschappelijke evidentie worden deze 

doelstellingen via voortgangsrapportages verder opgevolgd. 

 

Gezondheids- en woonzorg: Preventie 
We evalueren het preventiebeleid en stellen aanpassingen voor waar nodig, mee op basis van het 

principe van het proportioneel universalisme en de socio-economische gradiënt. We herzien het 

Preventiedecreet met het oog op een efficiënte inzet van de verhoogde middelen en het realiseren 

van zo groot mogelijke gezondheidswinsten. We gebruiken hierbij inzichten uit de 

gedragswetenschappen, waaronder nudging, als ondersteunende mechanismen voor het beleid. 

We zetten in op een versterkte rol voor eerstelijnszones en lokale besturen, met betrokkenheid 

van de eerstelijnszorgberoepen. 

 

Gezondheids- en woonzorg: onderzoek naar personeelsomkadering in de 

residentiële ouderenzorg 
De zorgzwaarte van de bewoners en de complexiteit van de zorg- en ondersteuningsnoden vraagt 

een aangepaste personeelsomkadering en afgestemd personeelsbeleid voor de woonzorgcentra. Er 

is een opdracht gegeven aan het Steunpunt WVG om een wetenschappelijk onderbouwd voorstel 

uit te werken dat rekening houdt met de vereiste kwaliteit van zorg, de noodzakelijke 

tijdsbesteding (tijdsmeting) en de noodzakelijke personeelsprofielen. We onderzoeken 

investeringen in de personeelsomkadering van de centra voor dagverzorging rekening houdend 

met de complexe zorgnoden van de bezoekers, zodat zij zolang mogelijk thuis kunnen verblijven.  

 

Gezondheids- en woonzorg: onderzoek Zorgprognoses 
Het Steunpunt WVG voert momenteel een wetenschappelijk onderzoek om de toekomstige 

zorgnood in Vlaanderen fijnmaziger vast te stellen en continu te monitoren. Binnen dit 

'behoeftenmonitoringmodel' wordt rekening gehouden met de demografische evoluties, met de 

zorgzwaarte en andere sociale en maatschappelijke factoren. Dat moet ons toelaten om een 

geactualiseerde en wetenschappelijk onderbouwde programmatie voor de woonzorgcentra, centra 

voor kortverblijf en bij uitbreiding de hele woonzorg te ontwikkelen.  

 

Gezondheids- en woonzorg: onderzoek naar informele zorg  
We ondersteunen volop de mantelzorgers. We voeren het Vlaamse mantelzorgplan, dat loopt tot 

eind 2020, verder uit en evalueren het. Op basis daarvan en van de resultaten van een nieuw 

onderzoek naar informele zorg in Vlaanderen sturen we het mantelzorgbeleid bij.  

 

Gezondheids- en woonzorg: herziening ziekenhuisnormen 
We werken volgens een revisiekalender aan de herziening van de ziekenhuisnormen. Omwille van 

de complexiteit van de opdracht loopt er een onderzoek over de positionering van het 
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beleidsinstrument ‘normering’ in het algemeen, met bijzondere aandacht voor een mogelijke 

herziening van de ziekenhuisnormen in Vlaanderen. We laten een onafhankelijke studie uitvoeren 

naar de personeelsnormering. We onderzoeken samen met het VIKZ in welke mate 

kwaliteitsindicatoren mee vorm kunnen geven aan de minimale vereisten voor kwaliteit van zorg 

in de ziekenhuizen. 

 

Gezondheids- en woonzorg: evaluatie vernieuwende woonvormen in de 

geestelijke gezondheidszorg 
We evalueren de lopende projecten rond vernieuwende aanbodsvormen in IBW’s en PVT’s, met 

name specifieke woonvormen voor jongvolwassenen met psychische problemen en aanklampende 

zorg voor zorgmijdende mensen met psychische problemen die sociaal huren. Bij een positieve 

evaluatie gaan we na of we extra ruimte kunnen creëren voor deze vernieuwende zorg. We 

onderzoeken in welke mate we de erkenningsnormen moeten aanpassen om tussenvormen 

mogelijk te maken van begeleiding, afgestemd op de zelfstandigheid van de zorggebruikers. 

We evalueren de ‘proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg’ met het oog op 

verduurzaming. Dit zijn flexibele woonzorgvormen voor patiënten met een chronische 

psychiatrische problematiek, waarbij sociale inclusie van de patiënten in het maatschappelijke 

leven en herstel centraal staan.  

We onderzoeken nieuwe laagdrempelige en huiselijke opvangvormen voor kinderen en 

volwassenen met een dubbeldiagnose. 

 

Gezondheids- en woonzorg: evaluatie van aanbod revalidatie 
We onderzoeken op basis van objectieve data of het aanbod aan revalidatievoorzieningen (fysieke 

en psychosociale) voldoet aan de vraag en op basis hiervan kan beslist worden om te investeren 

in de capaciteit en de spreiding ervan zodat het aanbod toegankelijker wordt. 

 

Opgroeien: onderzoek naar rechtspositie van minderjarigen in gesloten, beveiligde 

settings 
We zetten een onderzoek uit naar de rechtspositieregeling van minderjarigen in een gesloten, 

beveiligende setting en zetten de aanbevelingen om in beleid. Op basis van het lopende 

wetenschappelijke onderzoek naar de rechtspositie van minderjarigen in gesloten en beveiligende 

settings nemen we de nodige regelgevende maatregelen om deze rechtspositie legistiek en 

afdwingbaar te verankeren. We voorzien in de nodige ondersteuning van de private partners om 

de rechtspositie effectief in de praktijk te brengen.  

 

Opgroeien: onderzoek naar in- en uitstroom minderjarige delictplegers 
Om een gericht beleid te voeren, monitoren we niet alleen de instroom, maar ook de uitstroom 

uit de gemeenschapsinstellingen en private initiatiefnemers. Hiertoe zetten we een verkennend 

wetenschappelijk onderzoek op dat op korte termijn een onderbouwd kader moet genereren om 

trajecten inzake jeugddelinquentie beter in kaart te brengen. We verkennen de mogelijkheden tot 

het ontwikkelen van een prognosemodel om proactiever in te spelen op capaciteitsnoden.  
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Opgroeien: Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een 

longitudinaal onderzoek in de jeugdhulp. 
In het vooronderzoek ‘Het ontwikkelen van een concept voor de realisatie van een longitudinaal 

onderzoek in de jeugdhulp’ werd een traject beschreven bestaande uit een aantal werkpakketten 

dat moet toelaten om in de toekomst de trajecten van jongeren in de jeugdhulp te monitoren. Dit 

project nu in 2019-2020 is een voortzetting van het ad hoc project ‘Longitudinaal onderzoek en 

intersectoraal jaarverslag’ dat als eerste verdere stap uit het vooronderzoek voortkwam. In die 

eerste stap lag het accent op (1) het ontwikkelen van een nieuw concept voor het intersectoraal 

jaarverslag geënt op een intersectorale benadering met bijzondere aandacht voor het ontwikkelen 

van intersectorale indicatoren, (2) het opstellen en opvolgen van een implementatieplan om de 

aanpassingen aan de bestaande sectorale registratiesystemen mogelijk te maken, (3) het 

voorbereiden van een pilootproject (koppeling van gegevens over jeugdzorgverlaters met actuele 

KSZ en IMA-gegevens. De invulling van het traject 2019 - 2020 hangt mede af van het realiseren van 

de doelstellingen zoals die geformuleerd werden in het lopende traject, omdat de aanpassingen 

doorgevoerd moeten worden door verschillende agentschappen, in uiteenlopende systemen, met 

verschillende datastructuren. 

Opgroeien: evaluatie decreet integrale jeugdhulp 
Daarnaast voorzien we een evaluatie van het decreet Integrale Jeugdhulp en het achterliggende 

financieringssysteem. Op basis van de aanbevelingen die daaruit voortvloeien en van het 

longitudinale onderzoek in de jeugdhulp installeren we een nulmeting, dit naar analogie van de al 

opgestarte nulmeting in het kader van het decreet jeugddelinquentierecht. Aansluitend bouwen 

we hiertoe de unieke registratie en de indicatoren van het longitudinale onderzoek verder uit 

binnen e-Youth.  

 

Opgroeien: evaluatie decreet jeugddelinquentierecht 
We evalueren het decreet jeugddelinquentierecht, in samenwerking met de minister van Justitie 

en Handhaving. Er wordt een driejaarlijkse evaluatie opgemaakt. Hierbij voorzien we ook een 

wetenschappelijke evaluatie van het effect van de langere periodes van gesloten verblijf op de 

uithandengeving. Om deze evaluatie ten volle uit te voeren loopt reeds een vooronderzoek naar 

de effecten van het decreet. Dit vooronderzoek maakt een nulmeting mogelijk door de 

verschillende bepalingen van bij de start te monitoren.  

 

Opgroeien: onderzoek cliëntbijdragen in integrale jeugdhulp 
We starten in 2020 met een onderzoek naar verschillen in de subsidieregelgeving zowel naar 

impact op gebruikers (vb. zakgeld, cliëntbijdragen), als naar impact op organisaties (vb. 

anciënniteitsregels).  

 

Opgroeien: onderzoek naar het verloop van interlandelijke adopties in het 

verleden 
Een expertenpanel onderzoekt het verloop van interlandelijke adopties in het verleden, met als 

centrale vraag (1) of het onderzoek voorafgaand aan de adoptie voldoende zorgvuldig is gebeurd 

(zijn de dossiers volledig en correct) en (2) of de kinderen effectief in aanmerking kwamen voor 

interlandelijke adoptie. Een panel van experten aangeduid door de Vlaamse Regering neemt deze 
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opdracht op. Het panel bepaalt in onderling overleg de concrete scope van het onderzoek en 

aanpak, alsook op welke manier belanghebbenden een plaats en stem krijgen in dat onderzoek. 

Daartoe kan het panel putten uit de methodiek die eerder werd gevolgd bij o.a. de onderzoeken 

naar historisch misbruik en gedwongen adopties in Vlaanderen. Verder is er internationaal 

inspiratie te vinden, aangezien heel wat andere ontvangende landen momenteel met gelijkaardige 

uitdagingen geconfronteerd worden. We bestuderen de mogelijkheid om dit onderzoek te kaderen 

in een breder internationaal onderzoek, in samenwerking met andere landen. Aan de hand van de 

bevindingen zal het expertenpanel ook beleidsaanbevelingen formuleren en nemen we 

maatregelen om interlandelijke adopties naar Vlaanderen te verbeteren.  

 

Opgroeien: tevredenheidsonderzoek dienstverlening Kind & Gezin 
Omdat we zowel bij ouders (die onze gebruikers zijn) als bij initiatiefnemers (die onze directe 

partners zijn) streven naar een maximale tevredenheid over onze dienstverlening, willen we zoeken 

naar evaluatiemethodes die hun ervaringen in kaart brengen. Objectieve en subjectieve elementen 

moeten daarbij in evenwicht gebracht worden, wat - gegeven de grote diversiteit aan 

dienstverleningsvormen en het grote aantal contacten - geen evidentie is. We zullen tijdens deze 

legislatuur op een efficiënte en (kosten)effectieve wijze een tevredenheidsmeting laten uitvoeren 

door een onafhankelijke instantie die de dienstverlening van Kind & Gezin evalueert.  

 

Opgroeien: evaluatie werking Huizen van het Kind 
Concreet zullen we de werking van de Huizen van het Kind monitoren, evalueren en versterken. 

We plannen de evaluatie in 2021. We leggen linken naar kinderopvang, opvoedingsondersteuning, 

preventieve gezondheidszorg en het Groeipakket.  

 

Opgroeien: evaluatie Groeipakket 
Op 1 januari 2019 ging het Groeipakket van start. Voor kinderen geboren voor 2019 gelden er 

overgangsmaatregelen om de verworven rechten van kinderen en gezinnen te garanderen. We 

volgen dit pas hervormde verhaal nauwgezet op en evalueren het nieuwe systeem voor alle ouders 

en kinderen. Via het monitoringcomité Groeipakket evalueren we de budgettaire effecten van deze 

overgangsmaatregelen en monitoren we de beleidskredieten. We monitoren ook de effectiviteit 

van de automatische rechtentoekenning voor het Groeipakket en sturen bij waar nodig.  

 

Opgroeien: evaluatie uitbetalingsstelsel groeipakket 
We bereiden de evaluatie van het uitbetalingsstelsel tijdig voor met het oog op de evolutie naar 1 

uitbetalingsactor. We gaan daarover in overleg met de huidige uitbetalingsactoren en onderzoeken 

hoe zij in dit proces maximale samenwerking tussen de bestaande actoren kunnen stimuleren.  

 

Personen met een handicap: onderzoek naar toegankelijke hulp 
We investeren ook verder in rechtstreeks toegankelijke hulp en onderzoeken hoe dit aanbod verder 

geoptimaliseerd kan worden. We doen dit op basis van wetenschappelijk onderzoek en verkennen 

mogelijkheden projectmatig.  
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Personen met een handicap: onderzoek naar gedifferentieerd aanbod in zorg en 

ondersteuning 
We onderzoeken en stimuleren vernieuwende initiatieven in de zorg en ondersteuning voor 

personen met een handicap, zoals onder meer online hulpverlening (chathulp), particuliere woon- 

en dagondersteuningsinitiatieven waarbij middelen voor zorg en ondersteuning in solidariteit 

worden ingezet, ouderinitiatieven, groene zorginitiatieven, wijk- en buurtgerichte lokale 

initiatieven waar menselijk kapitaal in solidariteit aangesproken en ingezet wordt, … 

 

Personen met een handicap: evaluatie persoonsvolgende budgetten 
We gaan na of er sprake is van een structurele onderbenutting van persoonsvolgende budgetten 

en onderzoeken hoe we deze kunnen tegengaan.  

(…)  

We voorzien in een jaarlijkse uitgebreide specifieke rapportage met relevante cijfers, analyses en 

duiding inzake de evaluatie van de persoonsvolgende financiering. Daarnaast stellen we jaarlijks 

een evaluatierapport op met detailanalyses die inzicht geven in het systeem van persoonsvolgende 

financiering voor meerderjarigen. Aan het einde van een legislatuur maken we daarnaast ook een 

meerjarenanalyse (met een terug- en vooruitblik) en een reflectiedocument, waarin we de 

uitdagingen voor de komende jaren schetsen, op.  

 

Sociale bescherming: onderzoek naar effectiviteit Vlaamse sociale bescherming 
We voeren kwalitatief onderzoek naar de mate waarin de Vlaamse sociale bescherming effectief 

bescherming biedt voor zij die het nodig hebben en de zorg helpt betaalbaar te houden.  

 

Sociale bescherming: onderzoek naar gebruik BelRAI (als financieringsinstrument) 
Om op een adequate manier te kunnen inspelen op de verscheidenheid van zorg- en 

ondersteuningsnoden, is het van belang dat we die noden objectief vaststellen en vertalen naar 

een passend aanbod.  

We zetten daarom verder in op de uitrol van een uniforme indicatiestelling (BelRAI) voor de 

planbare zorg en ondersteuning aan personen met een chronische zorgnood in sectoren waar 

personen terecht kunnen. Het gebruik van BelRAI moet bijdragen aan een meer kwalitatieve 

zorgplanning. Het gebruik van BelRAI is ook een noodzakelijke randvoorwaarde om verbindingen 

tussen de sectoren mogelijk te maken en verdere stappen te zetten naar een persoonsvolgend 

financieringssysteem. 

Om voor elke sector een geschikt instrument te hebben voert het Steunpunt WVG meerdere 

onderzoeken uit.  

Voor de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatiesector investeren we verder in onderzoek en 

testfases om te komen tot aangepaste modules van de BelRAI. 

Ook om BelRAI te kunnen gebruiken voor het toekennen van de zorgbudgetten en zorgticketten 

baseren we ons op de resultaten van de onderzoeken van het Steunpunt WVG. 

De persoonsvolgende financiering in het kader van de Vlaamse sociale bescherming is 

zorgafhankelijk en gebaseerd op een objectieve inschaling. We gebruiken daarvoor BelRAI als 

instrument om de zorgzwaarte te bepalen. De verschillende modules van BelRAI moeten toelaten 

om het instrument te gebruiken over zorgvormen en disciplines heen.  



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Onderzoeks- en evaluatieagenda Vlaamse overheid  pagina 84 van 89 

 

Om BelRAI niet enkel als inschalingsinstrument, maar ook als financieringsinstrument te gebruiken, 

is een vertaling nodig van de zorgnood naar financiële vergoeding. We kijken in dit kader uit naar 

de bevindingen van het lopende onderzoek PVF van het Steunpunt WVG.  

 

Sociale bescherming: evaluatie werking zorgkassen 
De taken van de zorgkassen dienen efficiënt, kwalitatief, transparant en neutraal uitgevoerd te 

worden. Daarom evalueren we grondig de dienstverlening, transparantie en doelmatigheid van de 

zorgkassen aan de hand van een doorlichting door een onafhankelijke instantie. Aan de hand van 

de resultaten van de evaluatie bouwen we de parameters voor de financiële responsabilisering 

van de zorgkassen verder uit met het oog op een efficiënte dienstverlening voor elke Vlaming over 

zijn sociale bescherming en een gelijke behandeling van alle Vlamingen tussen de verschillende 

zorgkassen.  

 

Zorginfrastructuur: onderzoek financieringssysteem infrastructuur van 

ziekenhuizen 
In 2017 startte een nieuw financieringssysteem voor de infrastructuur van de ziekenhuizen. 

Momenteel voert het Steunpunt WVG een studie uit om de waarde die aan elke parameter in het 

financieringssysteem wordt toegekend, evenals de opportuniteit van elke parameter te evalueren. 

In het voorjaar 2020 zullen de resultaten van die studie ter beschikking komen. Op basis daarvan 

kunnen we de bedragen en parameters van het strategisch en instandhoudingsforfait aanpassen. 

 

Werk en Sociale Economie 
 

Onderzoek naar drempels in uitkeringsstelsels 
Op macroniveau brengen we de werkloosheids- en inactiviteitsvallen in kaart en willen we 

oplossingen zoeken in een positieve samenwerking met het federale niveau. Via praktijkervaring 

en onderzoek willen we drempels in andere uitkeringsstelsels in kaart brengen en aankaarten bij 

de federale overheid. 

 

Verspreiding onderzoeksresultaten werkbaar werk 
Samen met de stichting Innovatie en Arbeid (StIA) ondersteunen we ook sectoren om hun 

werkbaarheidsuitdagingen aan te pakken. We zetten samen in op een goede verspreiding van 

onderzoeksresultaten, inzichten en praktijken naar het werkveld. 

 

Kennisagenda 
In 2020 zullen we een kennisagenda opstellen waarin voor verschillende beleidsrelevante thema’s 

de kennisvragen van het Departement WSE en maatschappelijke stakeholders worden gecapteerd. 

Deze kennisagenda dient als werkinstrument op middellange termijn voor het programmeren van 

beleidsrelevant onderzoek beheerd door het Departement WSE. Voor de opmaak van de 

kennisagenda organiseren we een bevraging van interne en externe stakeholders. De kennisagenda 

zal worden bekendgemaakt medio 2020. 
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Steunpunt Werk 
Met het einde van het meerjarenprogramma 2016-2020 in zicht zal de werking van het Steunpunt 

Werk in het voorjaar 2020 worden geëvalueerd. Rekening houdend met de resultaten van de 

evaluatie, met de meerjarige kennisagenda en met de onderzoeksagenda binnen EWI (en andere 

domeinen) geven we vorm aan een toekomstig onderzoeksprogramma voor een volgend 

steunpunt Werk en Sociale Economie. 

 

VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma 
Ook in het kader van het VIONA-arbeidsmarktonderzoeksprogramma zullen nieuwe 

onderzoeksoproepen voor onderzoeks- en ontwikkelingsopdrachten en studieopdrachten worden 

gelanceerd om de door de Vlaamse regering en de minister van Werk voorziene evaluaties van 

beleidshervormingen en -maatregelen wetenschappelijk te ondersteunen. 

 

Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen 
Binnen het Departement Werk en Sociale Economie richten we een expertisecentrum innovatieve 

leerwegen op, waarvan het onderzoeksprogramma wordt opgesteld en opgevolgd in overleg met 

het Platform levenslang leren. 

 

Evaluatie inzet wijk-werken en tijdelijke werkervaring 
Het gebruik van wijk-werken en tijdelijke werkervaring wordt versterkt in samenwerking met 

lokale besturen. We bieden de lokale besturen ondersteuning om deze opdracht optimaal en 

efficiënt uit te voeren en we voorzien ook een evaluatie van de inzet van de beide instrumenten 

met specifieke aandacht voor de begeleiding van de mensen in deze trajecten. We 

 

Evaluatie van het werk- en zorgdecreet 
Het decreet van 25 april 2014 houdende de werk- en zorgtrajecten voorziet in een gespecialiseerd 

werk- en zorgaanbod voor mensen met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of 

sociale (MMPPS) problemen die omwille van die problemen (tijdelijk) niet in staat zijn om betaalde 

arbeid te verrichten ─ noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie. We 

begeleiden mensen in tijdelijke activeringstrajecten of met een aanbod van arbeidsmatige 

activiteiten. We monitoren en evalueren de uitvoering van het werk- en zorgdecreet samen met 

het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. We gaan in overleg  met de betrokken 

stakeholders waaronder de welzijns- en zorgkoepels, de sociale partners en het Steunpunt Groene 

Zorg, en passen op basis van dat overleg, de monitoring en evaluatie, desgewenst de regelgeving 

en financiering aan.  

 

Evaluatie incentives alternerend leren in ondernemingen 

We evalueren de bestaande incentives (mentorincentive, start- en stagebonus, ….) om het 

alternerend leren in ondernemingen aan te moedigen en bekijken of ze beter kunnen ingezet 

worden om de leercultuur te verhogen, met bijzondere aandacht voor kmo’s. Dit zou zich 

vervolgens kunnen vertalen in bijkomende kwalitatieve leerwerkplekken voor onderwijs- en 
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beroepskwalificerende trajecten in ondernemingen, bijv. in het kader van duaal leren of andere 

leermogelijkheden. 

 

Evaluatie van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van 

alternerende opleidingen 
Procesevaluatie van 

- de overeenkomsten: 

o verschillende types overeenkomsten, 

o het opleidingsplan dat van deze overeenkomsten deel uitmaakt en 

o de (vroegtijdige) beëindiging van overeenkomsten; 

- de verbintenissen, rechten en plichten van de betrokken partijen 

o inclusief de betaling van een leervergoeding 

- de erkenning van ondernemingen 

Opgestart op 1 september 2020, einde op 31/8/2020. 

Evaluatie ondersteuningsdecreet Sociale Economie 
We evalueren het ondersteuningsdecreet Sociale Economie en gaan na hoe we sociaal 

ondernemerschap in Vlaanderen gerichter kunnen ondersteunen. We onderzoeken daarbij de 

complementariteit met het bestaande Vlaamse ondernemingsinstrumentarium (o.a. het innovatie-

aanbod bij VLAIO). 

 

 

Wonen 
 

Onderzoek naar maatregelen om de leefbaarheid in de sociale huur te versterken 
Daarnaast wil ik onderzoeken op welke manier zware woonoverlast kan worden aangepakt, als 

een dialoog met de huurder of begeleidende maatregelen geen uitkomst meer bieden. Daarbij wil 

ik nagaan of het Deense ‘Skaeve Huse’ of gelijkaardige initiatieven in Nederland om de leefbaarheid 

te versterken, inspirerend kunnen werken.  

 

Onderzoek naar Verzekering Gewaarborgd Wonen  
Ik laat de verzekering Gewaarborgd Wonen door het VWF verstrekken die ook als unieke 

verstrekker van de bijzondere sociale lening zal fungeren. Ik wil tevens onderzoeken of het wel 

opportuun is de verzekering verder uit te besteden aan een verzekeraar dan wel de Vlaamse 

Overheid als eigen verzekeraar te laten optreden.  

 

Onderzoek regelluw kader afstemming wonen en welzijn 
Ten slotte wil ik onderzoeken of het nodig is om een regelluw kader te creëren om de afstemming 

tussen wonen en welzijn te faciliteren.  
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Onderzoek financieringsvormen sociale huurmarkt 
Vervolgens zal ik een onderzoek laten uitvoeren om innovatieve en andere alternatieve 

financieringsvormen te gebruiken voor het versterken van de sociale huurmarkt. Dit moet de 

betaalbaarheid op termijn verzekeren.  

 

Onderzoek heroriëntering instrument sociale koop 
Ik onderzoek of ik het instrument van de sociale koop kan heroriënteren. Mogelijke opties kunnen 

hierbij zijn: het in bezit houden van de grond en het verkopen van een erfpachtrecht op de woning, 

het opteren voor systemen waarbij de meerwaarde van de woning wordt verdeeld tussen SHM en 

koper of een combinatie van beide systemen. Zo’n pistes zouden kunnen uitgewerkt worden op 

een manier waardoor het ook een kader kan vormen voor gemeenten die gemeentelijke gronden 

willen inzetten voor eigendomsverwerving.  

 

Onderzoek stimulansen nieuwe woonvormen 
Ik voer een tussentijdse en eindevaluatie uit van deze projecten uit de proefomgeving, met het 

oog op het maximaal wegnemen van hindernissen in het instrumentarium van het beleidsveld 

Wonen. We onderzoeken hoe het gebruik van nieuwe woonvormen kan worden gestimuleerd.  

 

Onderzoek fusie van SVK’s en SHM’s 
Ik laat een juridisch onderzoek voeren naar de juridische mogelijkheden voor een fusie van SVK’s 

en SHM’s, om kort daarna met de nodige regelgevende initiatieven te komen om de fusies binnen 

de voorziene termijn mogelijk te maken.  

 

Steunpunt Wonen 
Een geobjectiveerd en gegrond Vlaams woonbeleid en een degelijke monitoring en evaluatie van 

het beleid vereisen relevante en recente wetenschappelijke data en inzichten. Via het Steunpunt 

Wonen 2016-2020 brengen we voor het woonbeleid een kritische massa samen en creëren we 

hiervoor een zekere mate van stabiliteit en continuïteit binnen een duidelijk vastgelegd 

contractueel kader. Een goede en complementaire samenwerking met mijn administratie en 

kabinet staan hierbij centraal. Het onderzoek van het Steunpunt Wonen bestaat uit twee grote 

luiken: langlopend basisonderzoek en ad-hoc opdrachten. De basisopdracht van het Steunpunt 

omvat acht werkpakketten: (1) nieuwe woonsurvey en woningschouwing, (2) gedetailleerde 

analyses GWO2013, (3) databanken en registratiepraktijken, (4) indicatoren, (5) werking van de 

woningmarkt, (6) verhuisbewegingen en ruimtelijke dynamiek op de woningmarkt, (7) 

beleidsevaluerend onderzoek, (8) juridisch onderzoek. Naast het basisonderzoek worden de nodige 

tijd en middelen gereserveerd voor ad-hoc opdrachten die jaarlijks worden vastgelegd.  

 

In 2019 zijn volgende beleidsgerichte onderzoeken opgestart:  

- Drempels voor renovatie  

- De energieprestaties van de Vlaamse woningvoorraad, cijfers en verklaringen  

- Certificering woningcontroleurs  

- Energetische investeringen en energieverbruik in SHM-woningen  



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 
Onderzoeks- en evaluatieagenda Vlaamse overheid  pagina 88 van 89 

 

- Onderzoek naar de impact van de invoering van de persoonsvolgende financiering voor mensen 

met een handicap op wonen en woonbeleid  

 

In 2020 zal het Steunpunt Wonen de acht werkpakketten afronden, worden nog enkele nieuwe 

kortlopende onderzoeken uitgevoerd en voorzien we een aantal publieksmomenten om de 

onderzoeksresultaten aan een ruim publiek bekend te maken. De werking van het Steunpunt 

Wonen 2016-2020 eindigt op 31 december 2020.  

 

Gezien het belang van een Steunpunt Wonen voor de continuïteit van het wetenschappelijk 

onderzoek voor woonbeleid, blijf ik hier op inzetten. Ik voorzie dan ook een nieuwe grootschalige 

survey in 2023. Die zal opnieuw een schat aan unieke actuele informatie over de Vlaamse 

woningen en bewoners opleveren en toelaten een goed onderbouwd beleid te voeren. Nog dit jaar 

start ik daarom met de opmaak van een onderzoeksagenda voor de lange termijn, als basis voor 

een volgend steunpunt. Een oproep tot kandidaatstelling voor erkenning als steunpunt lanceer ik 

in 2020 zodat het nieuwe steunpunt van start kan gaan op 1 januari 2021.  

 

Evaluatie van specifieke bepalingen van het woninghuurdecreet 
Sinds 1 januari 2019 is het nieuwe woninghuurdecreet van kracht. Met respect voor het stabiele en 

evenwichtige wettelijk kader, zal ik in het bijzonder de bepalingen rond studentenhuur en 

medehuur evalueren en desgewenst aanpassen.  

 

Evaluatie regime verhuur leegstaande sociale huurwoningen in afwachting van 

renovatie 
Bij grote complexen duurt het vaak een tijd vooraleer al deze verhuisbewegingen zijn afgerond. In 

tussentijd staan de woningen waarvan de bewoners wel al zijn verhuisd leeg. Om deze leegstaande 

sociale huurwoningen in tussentijd nuttig te gebruiken, bevat het sociaal huurstelsel de 

mogelijkheid om deze woningen in afwachting van de renovatie tijdelijk te verhuren buiten het 

sociaal huurstelsel. Ik evalueer dit regime en ga na of het moet aangepast worden opdat het beter 

kan ingezet worden om de leegstand in afwachting van renovatie te verminderen.  

 

Evaluatie huurwaarborglening 
De modaliteiten van het Vlaams Huurdecreet zijn sterk bepalend voor de toegankelijkheid van de 

private huurmarkt. Om verhuurders meer inkomenszekerheid te geven werd de maximale 

huurwaarborg terug op 3 maanden gebracht. Daartegenover staat evenwel dat de 

huurwaarborglening is ontwikkeld voor huurders. Mijn administratie zal in samenwerking met het 

Vlaams Woningfonds (als verstrekker van de Vlaamse Huurwaarborglening) de evaluatie van de 

huurwaarborglening uitvoeren vanaf 2023. Tegen het einde van de regeerperiode kunnen er dan 

desgevallend wijzigingen aan het regime van de huurwaarborglening worden doorgevoerd.  

 

Evaluatie recht van voorkoop in de Vlaamse Wooncode 
Ik onderzoek hoe sociale huisvestingsmaatschappijen binnen het bestaande ruimtebeslag meer 

mogelijkheden kunnen krijgen om hun doelstelling en opgave op het vlak van sociaal wonen te 
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kunnen realiseren. In die optiek wordt het recht van voorkoop, vervat in de Vlaamse Wooncode 

geëvalueerd.  

 

Evaluatie proefproject SVK PRO 
In het najaar van 2019 wordt het proefproject geëvalueerd samen met de SVK’s die hebben 

deelgenomen en we houden ook rekening met de opmerkingen van de private ontwikkelaars. Uit 

deze evaluatie wil ik een aantal knelpunten wegwerken bij toekomstige open oproepen van de 

SVK Pro procedure.  

 


