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Inleiding 
 

In de beleidsnota algemeen regeringsbeleid 2019-2024 werd volgende passage opgenomen door 

minister-president Jambon: ‘Ik zal werken aan een gemeenschappelijke onderzoeks- en evaluatie-

agenda met de nadruk op concrete handvaten voor beleid.’  Deze agenda betreft het beleidsgericht 

onderzoek uitgevoerd door de Vlaamse overheid zelf, als de extern uitgevoerde beleidsgerichte 

onderzoeken op vraag van de Vlaamse overheid.  

 

Dit document is een poging om te komen tot zo’n onderzoeksagenda van de Vlaamse overheid 

voor 2021 op basis van een screening van de 26 BBT’s van 2021 en is vergelijkbaar met de oefening 

die de afgelopen jaren werd uitgevoerd op basis van de beleidsbrieven 2017-2018 en 2018-2019, de 

beleidsnota 2019-2024 en de BBT 2020.  

Dit document moet gezien worden als een poging om invulling te geven aan deze transparante 

onderzoeks- en evaluatieagenda van de Vlaamse overheid. De BBT’s zijn echter geen exhaustieve 

opsomming van het volledige beleid maar geven door de minister gekozen klemtonen voor het 

komende jaar. Hetzelfde geldt voor het beleidsonderzoek. Daarenboven kunnen onderzoeksnoden 

tijdens het lopende jaar opduiken of wijzigen. Dit document heeft daarom ook niet de ambitie om 

volledig te zijn.  

Enkele vaststellingen:  

- Alle BBT’s bevatten verwijzingen naar geplande onderzoeken en onderzoeksagenda’s. Elke 

minister is er dus mee bezig en erkent het belang van onderbouwd beleid.  

- De verwijzingen naar beleidsonderzoek vertonen een breed gamma tonen van initiatieven, 

gaande van ad hoc onderzoeken, tot multidisciplinaire en beleidsdomeinoverschrijdende 

meerjarige projecten met externe onderzoekspartners.  

- Binnen BBT’s wordt divers omgegaan met de plaats die deze onderzoeken krijgen. Sommi-

gen BBT’s wijden een apart onderdeel aan deze onderzoeksagenda waardoor het voor het 

Vlaams Parlement en andere belanghebbenden eenvoudiger is om dit te vinden, en op te 

volgen. 

Dit document wordt bezorgd aan alle belanghebbenden als aanzet tot een overkoepelende 

transparante onderzoeksagenda van de Vlaamse overheid voor 2021. Voor dit overzicht werd 

gewerkt met de letterlijke passages uit de BBT’s. 
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Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 
 

Onderzoek m.b.t. SD  Het  overheidslandschap  dat  tussen  de  Vlaamse  overheid  
en  gemeenten  in ligt, is transparant 
- Onderzoek in  het  kader  van het  nieuwe  Steunpunt  Bestuurlijke  Vernieuwing naar het 
bestaande instrumentarium voor regionale samenwerking en evaluatie van de bestaande 
regelgeving met als doel regiovorming te faciliteren.  

- Evaluatieonderzoek in  het  kader  van het  nieuwe  Steunpunt  Bestuurlijke Vernieuwing van de 
fusies 2019. 

- Juridisch  en  bestuurskundig  onderzoek voor de  evaluatie  van  het  organiek kader voor 
verzelfstandiging en samenwerking met beleidsaanbevelingen voor de vereenvoudiging van de 
diverse samenwerkingsvormen. en afstemming op de behoeften van de lokale besturen. 

Onderzoek m.b.t. SD Onze Vlaamse gemeenten zijn bestuurskrachtig en 
beschikken over grotere beleidsautonomie 
- Onderzoek   naar  de  ontslagmogelijkheden en  vormen  van  rechtsbescherming voor statutaire 
personeelsleden van de lokale en provinciale besturen. 

- Het nieuwe Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal recente evoluties in de aantrekkelijkheid  van  
de lokale besturen als werkgever monitoren en hun gebruik van de geboden beleidsruimte 
evalueren. 

- Evaluatieonderzoek in het kader van het nieuwe  Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing van de 
integratie gemeente-OCMW. 

- Evaluatieonderzoek in het kader van het nieuwe Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing van de 
coronacrisis: welke lessen leert deze crisis zonder weerga ons voor de organisatie van het lokaal 
bestuur in de toekomst? 

Onderzoek m.b.t. SD Elke Vlaming kan volwaardig participeren aan de lokale 
democratie 
- Onderzoek naar de impact van de afschaffing van de stemplicht op het verkiezingsproces en naar 
een maximale vereenvoudiging en versoepeling van de verkiezingsorganisatie. 

- Vergelijkend onderzoek naar evoluties en innovaties in lokale representatieve democratie.  

- Het nieuwe Steunpunt Bestuurlijke Vernieuwing zal onderzoeken hoe beleidsmakers burgers 
beter kunnen betrekken en in het bijzonder het ‘right to challenge’. 

Onderzoek m.b.t. SD De financiën van de Vlaamse gemeenten zijn duurzaam en 
transparant 
- Evaluatie van de concrete toepassing van de beleids- en beheerscyclus (BBC) in de lokale besturen 
en screening van de BBC-beleidsrapporten met het oog op de verbetering van de leesbaarheid voor 
de gemeenteraadsleden. 

- Evaluatie van de bestaande vestigings- en invorderingsregels van provincie-en 
gemeentebelastingen in overleg met de lokale besturen. 

Onderzoek m.b.t. SD Onze steden en gemeenten zijn plaatsen waar iedereen  
duurzaam kan samenleven 
- Evaluatie Projectbureau herbestemming kerken.  
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- Onderzoek rond stadsvlucht. Dit omvat een cohorteanalyse in samenwerking met Statistiek 
Vlaanderen naar blijfkansen op lange termijn van de bewoners van centrumsteden. Daarnaast zal   
ook de link gelegd worden met registerindicatoren (woningaanbod, prijzen,...) en verhuisintenties 
uit de survey gemeente-en stadsmonitor. 

- Bijkomend onderzoek in het kader van het actieplan ter preventie van gewelddadige 
radicalisering, extremisme, terrorisme en polarisatie. 

Onderzoek m.b.t. SD We blijven inzetten op de steden en hen ondersteunen om   
de maatschappelijke uitdagingen op korte en middellange termijn aan te pakken  
- Onderzoek binnen het Smart Flanders-programma naar een meettoestel of sensor die geschikt is 
om een fijnmazig meetnetwerk uit te bouwen via Citizen Science. Voor dit onderzoek wordt een   
PIO-dossier ingediend bij het departement EWI.  

 

Brussel 
 

Onderzoek m.b.t. SD De verdere uitbouw van een sterk, laagdrempelig en 
kwalitatief netwerk van Vlaamse gemeenschapsvoorzieningen in de hoofdstad 
- Evaluatie van de subsidielijn “Projecten voor Brussel” aan de hand van  het participatieve traject 
“Polsslag Brussel” met als doel de maatschappelijke relevantie van de subsidielijn te onderzoeken 
en waar mogelijk te verhogen (VUB en Erasmushogeschool). 

Onderzoek m.b.t. SD De versterking van de positie van het Nederlands in de 
hoofdstad 
- Onderzoek “Taalleerders” dat peilt naar de motivatie en de verwachtingen van volwassen 
Brusselaars die Nederlands willen leren doorheen hun leertraject (Huis van het Nederlands Brussel) 

 

Cultuur 
 

Investeren in een solide kennisbasis over de cultuursector met bijzondere 
aandacht voor beleidsrelevant onderzoek  
Naast cijferboeken en veldtekeningen is er nood aan gericht onderzoek naar bepaalde actuele 
beleidsvraagstukken of nieuwe ontwikkelingen, aan kwalitatief, verdiepend onderzoek, aan 
praktijkkennis in de vorm van praktijkonderzoek en empirische case studies en aan actie-
onderzoek. 

Onderzoekskalender 
In 2021 zal mijn administratie onderzoeksonderwerpen afstemmen met onder andere 
wetenschappelijke steunpunten en de sectorale bovenbouw. Met de uitvoering van het 
afsprakenkader onderzoek en de uitwerking van een agenda beleidsrelevant cultuuronderzoek wil 
de Vlaamse overheid vormgeven aan een gezamenlijk organisatorisch en inhoudelijk raamwerk 
dat richting geeft aan de beleidsrelevante onderzoeken die door de verschillende partijen worden 
uitgevoerd. 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. 
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Steunpunt Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie 
Het wetenschappelijke steunpunt Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie wordt optimaal 
benut om beleidsrelevante kennisopbouw en -deling mee waar te maken. Ondanks de beperkingen 
van de coronamaatregelen voor face-to-face bevragingen, blijft het de betrachting om de 
participatiesurvey af te ronden en de gegevens te verwerken. Ik zal ook met het Kenniscentrum in 
gesprek gaan over onderzoek dat inzicht kan geven in welke effecten de coronamaatregelen op 
korte en langere termijn hebben op het vlak van cultuurparticipatie. 

Cultuureducatie 
Met het oog op de ontwikkeling van een actieplan cultuureducatie, dat mijn departement zal 
coördineren, heb ik in 2020 een onderzoek opgestart. Dit onderzoek is gericht op de uitwerking 
van een gedetailleerde en actuele veldtekening van de structureel gesubsidieerde 
cultuureducatieve organisaties en -diensten in Vlaanderen en Brussel. De resultaten van dit 
onderzoek worden opgeleverd in het voorjaar van 2021 en zullen gebruikt worden ter inspiratie 
van het cultuureducatiebeleid. 

 

Dierenwelzijn 
 

Streven naar een uitfasering van kooisystemen voor het houden van pluimvee 
Er werd een economische impactstudie besteld. Deze zal op het einde van 2021 opgeleverd worden. 
De eerste stappen werden met andere woorden gezet om te gaan naar een uitfasering van het 
gebruik van kooisystemen voor kippen. 

Onderzoek naar de herziening van de minimumnormen voor het houden van 
zoogdieren en vogels in dierentuinen 
De minimumnormen voor het houden van primaten en zeezoogdieren in dierentuinen werden in 
2019 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. Het onderzoek naar de bestaande 
minimumnormen voor het houden van zoogdieren, met uitzondering van primaten en 
zeezoogdieren, in dierentuinen werd zo goed als afgerond. De volgende stap is het vragen van een 
formeel advies aan de Vlaamse Dierentuinencommissie. Hierna wordt het regelgevend traject 
opgestart, hetgeen gebeurt door middel van ministerieel besluit. Het onderzoek naar de 
minimumnormen voor het houden van vogels in dierentuinen wordt in een latere fase in 2021 
opgestart. 

Versterking van de interne controlemechanismen op het gebruik van proefdieren 
en hun welzijn 
Er werd een studieopdracht uitgeschreven voor het uitwerken en toepassen van een evaluatietool 
voor de werking van de Vlaamse ethische commissies dierproeven. Door middel van deze 
evaluatietool zal de werking van de Vlaamse ethische commissies dierproeven in de toekomst nog 
meer systematisch kunnen opgevolgd worden door de dienst Dierenwelzijn. De opdracht is van 
start gegaan op 1 maart 2020. Voor deze opdracht is een looptijd van 18 maanden voorzien zodat 
deze in het derde trimester van 2021 zal opgeleverd worden. 
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Economie, Wetenschap en Innovatie 
 

Duurzaam groeien via een kennisgedreven circulaire economie 
Kennis rond circulaire economie verkrijgt EWI onder andere van het Steunpunt Circulaire Economie 
(SuMMa), waarvoor het de financiering deelt met OVAM (budget EWI: 2020: 200 keuro 2021: 188 
keuro). In 2020-2021 wordt er een evaluatie uitgevoerd van dit steunpunt als basis van een 
eventuele voortzetting na 2021. 

Het departement EWI zal ten slotte ook de, door het beleidsdomein LV getrokken, opmaak van een 
Vlaamse Voedselstrategie ondersteunen door de uitwerking en implementatie van een 
onderzoeksagenda richting een duurzaam Vlaams voedingssysteem. Dit proces en de acties zullen 
worden gealigneerd met de Europese Farm to Fork strategy en het Food2030 initiatief. 

Een beleid gedreven door feiten en cijfers 
We baseren ons beleid op empirische evidentie. We hebben permanente aandacht voor het moni-
toren, bewaken en verhogen van de doelmatigheid van ons beleid. We willen immers de impact 
van het economisch en innovatiebeleid versterken. 
 
Op basis van de RIS (scorebord voor regionale innovatie) en de voorzet van VARIO (Advies 10 en 
13), zal een set van strategische beleidsindicatoren worden samengesteld waarmee het realiseren 
van de ambities kan worden opgevolgd, en op basis waarvan lessen voor het beleid kunnen ge-
trokken worden. In de loop van 2021 zal een nulmeting worden opgeleverd.  
  
Het departement werkt een specifiek kader uit voor de aanpak en inzet van systeemevaluaties en 
impactanalyses dat in 2021 zal worden uitgerold.  
 
Voor een slagkrachtiger beleidsondersteuning wordt het Steunpunt Ondernemen en Regionale 
Economie, geïntegreerd in de werking van ECOOM (expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelings-
monitoring). 
 
De samenwerking tussen de Vlaamse Statistische Autoriteit, ECOOM en het Departement EWI rond 
de productie van economische en O&O&I-statistieken wordt waar nodig gestroomlijnd.  
 
Om de monitoring van het beleid te optimaliseren bekijken we hoe we het Flanders Research 
Information Space (FRIS) kunnen aanvullen met onderzoeksdata van Vlaamse onderzoekscentra, 
met een nadruk op administratieve vereenvoudiging.  
 
Het beleidsdomein EWI zal actief meewerken aan de werkgroep “VO data gedreven beleidsonder-
steuning”, ingebed in het Stuurorgaan Informatie en ICT. 
 

Energie en Klimaat 
 

Klimaatadaptatie 
Over de sectoren heen, zet ik in op het vergroten van het maatschappelijk draagvlak rond de 
noodzaak aan bijkomende maatregelen t.b.v. klimaatadaptatie. Om dit aan te tonen voer ik een 
studie uit rond sociaal-economische kosten en baten van klimaatadaptatie. 
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Financiën en Begroting 
 

Kilometerheffing vrachtwagens 
We onderzoeken verder ook de omvorming van de kilometerheffing voor vrachtwagens van een 
belasting naar een retributie teneinde deze heffing te optimaliseren en zo extra 
investeringsmiddelen te kunnen aanwenden. 

 

Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 
 

Onderzoek m.b.t. SD Strategische doelstelling ‘Samenleven’: We werken aan een 
gedeelde en inclusieve samenleving waaraan elke burger actief bijdraagt 
- wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen van personen die afstand nemen van hun religie 
of levensbeschouwing of die van religie of levensbeschouwing veranderen 

Onderzoek m.b.t. SD Strategische doelstelling ‘Inburgering’: Met ons 
inburgeringsbeleid bieden we nieuwkomers kansen en nodigen we hen uit om een 
actieve bijdrage te leveren aan onze samenleving 
- een eerste inhoudelijk rapport tegen eind 2021 door de procesbegeleider rond de proeftuinen 4de 
pijler, alsook een operationeel kader voor de duurzame invulling van de 4de pijler inburgering 

Onderzoek m.b.t. SD Strategische doelstelling ‘Gelijke kansen’: Elke Vlaming kan 
volwaardig participeren aan de lokale democratie 
- Cofinanciering en deelname aan de Europese survey rond gendergerelateerd geweld – in 
samenwerking met de ministers bevoegd voor Welzijn en Justitie  

 - Praktijkonderzoek over de relationele  en  seksuele  vorming  van  jongeren  met  een handicap 

- Onderzoek naar de ervaringen met geweld bij LGBTQI+-personen  

- Toegankelijkheid  van  de  digitale  dienstverlening  en  van  websites  van  Vlaamse  en lokale 
overheden waarborgen 

Onderzoek m.b.t. SD Strategische doelstelling: Het gelijkekansen-, integratie- en 
inburgeringsbeleid is afgestemd, onderbouwd en gedragen 
- een   nieuwe   editie   van   de   Vlaamse   Migratie- en Integratiemonitor (VLIM) en voorbereiding 
survey “Samenleven in Diversiteit”  

- de Lokale Integratie-en Inburgeringsmonitor (LIIM) wordt vanaf 2021 geïntegreerd in de gemeente-
en stadsmonitor 

- jaarrapport inburgering en dashboard met kernindicatoren over positie van personen van 
buitenlandse herkomst in onze samenleving 

- beleidsverkennend onderzoek rond het wijde spectrum van radicalisering en extremisme in 
Vlaanderen en hoe de overheid deze fenomenen beter kan aanpakken 

-  focusgroepen survey Samenleven in diversiteit 2017, & voorbereiden nieuwe bevraging 

- ontwikkeling digitaal meetinstrument 4de pijler 
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HR en Audit Vlaamse overheid 
 

Leiderschapsontwikkeling 
Wetenschappelijk onderzoek leidt voortdurend tot nieuwe inzichten over leiderschap. Bovendien  
is  het  thema  ook  trendgevoelig,  waardoor  bepaalde deelthema’s ineens hoog op de agenda 
komen te staan, maar er ook snel weer van verdwijnen. 

Ik heb daarom AgO opdracht gegeven een raamwerk uit  te  werken  voor leiderschapsontwikkeling  
binnen  de  Vlaamse  overheid.  Dit  raamwerk  moet  de belangrijkste  wetenschappelijke  inzichten  
rond  leiderschap samenbrengen en vertalen naar de context van de Vlaamse overheid.  Aanvullend  
zal er ook  een behoefteanalyse worden uitgevoerd bij de leidinggevenden zodat AgO meer zicht 
krijgt op hun specifieke ontwikkelnoden. Het raamwerk zal samen met de behoefteanalyse het  
kader vormen bij het ontwerpen van nieuwe instrumenten rond leiderschapsontwikkeling, die zo 
een meer geïntegreerd geheel zullen vormen en bijgevolg ook meer impact zullen genereren. Dit 
kader moet ook voldoende ruim zijn. Het is immers noodzakelijk om flexibel in te kunnen spelen  
op nieuwe uitdagingen, ook tijdens moeilijke periodes zoals de coronacrisis. 

COVID-19-audits 
In 2020 ging Audit Vlaanderen na of zij een rol en meerwaarde kon spelen in de aanpak van de 
COVID-19-crisis. Het ondersteunen van de entiteiten van de Vlaamse administratie bij de aanpak 
van de huidige en toekomstige crisissen staat hierbij centraal. De auditplanning 2020 werd in die 
zin bijgestuurd en een aantal opdrachten zoals een evaluatie van de werking van het Crisiscentrum 
Vlaamse Overheid werd opgestart. De geplande thema-audit informatieveiligheid zal naast een 
aantal aspecten rond digitale veiligheid ook de beschikbaarheid van systemen en data in 2021 
onderzoeken. De resultaten van deze opdrachten zal ik ter harte nemen.  

Ook de bevindingen van het onderzoek van Audit Vlaanderen of deze crisis het risicobewustzijn 
van de Vlaamse overheidsorganisaties verhoogd heeft en de veerkracht en wendbaarheid van 
organisaties om te anticiperen op crisissituaties en veranderingen, zal ik in 2021 meenemen bij de 
uitbouw van het VO-breed risicomanagement. 

Bij de auditplanning voor 2021 zal ook onderzocht worden in welke mate efficiëntie en 
deregulering meer centraal kunnen staan bij de uitvoering van de diverse types van 
auditopdrachten.  

In samenspraak en overleg met andere controle-actoren zal Audit Vlaanderen bij de uitvoering van   
een aantal procesaudit in 2021 mogelijk bepaalde steunmaatregelen onderzoeken. In samenspraak 
met mijn collega’s uit de Vlaamse regering zal ik de resultaten hiervan opvolgen. 

 

ICT en Facilitair Management 
 

Knowledge graph 
Ik onderzoek, samen met de strategische onderzoekscentra (SOC’s), een ‘state-of-the-art’ software-
architectuur waar informatie decentraal kan worden verbonden en geïnterpreteerd door machines 
op schaal van het Wereldwijde Web. Door gebruik te maken van de Europese 
interoperabiliteitsreferentiearchitectuur (EIRA) draag ik hierdoor bij aan een vlotte transitie naar 
een Vlaamse ‘knowledge graph’. Deze architectuur moet toelaten dat gegevens uit (authentieke) 
gegevensbronnen en sensorgegevens op een duurzame, laagdrempelige en kosteneffectieve manier 
wijze kunnen worden gepubliceerd. 
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Jeugd 
 

Investeren in een solide kennisbasis over de jeugdsector met aandacht voor 
beleidsrelevant onderzoek 
In 2021 wil ik blijven investeren in gericht onderzoek naar actuele beleidsvraagstukken en nieuwe 
ontwikkelingen. Er is nood aan verder onderzoek met betrekking tot kinderen en jongeren met 
actuele cijfers en inzichten.” 

Steunpunt Jeugd 
De nieuwe trends, leefwerelden en evoluties bij kinderen, jongeren en hun organisaties moeten 
worden geïmplementeerd in een nieuwe editie van de ‘staat van de jeugd’. Vanaf 2021 gaat een 
nieuwe beheersovereenkomst van start voor een wetenschappelijk steunpunt Jeugd. 

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. Ik bekijk hierbij hoe deze vorming verder ontsloten en verduurzaamd kan worden. 

Waarde van jeugdwerk 
Het Vlaams jeugdwerk is het strafste jeugdwerk in de wereld. Het kwalitatief onderzoek ‘Waarde 
van jeugdwerk’ zal worden opgeleverd en voorgesteld in 2021. Dit bevat de beleving van 
professionals, vrijwilligers en deelnemers en zal handvaten bieden om de jeugdwerksector in de 
komende jaren verder te ondersteunen. 

 

Justitie en Handhaving 
 

Ontwikkeling van een evidence based beleid 
Doorheen heel mijn beleids- en begrotingstoelichting verwijs ik naar initiatieven die gestaafd 
worden door onderzoek, aangezien evidence based werken één van de hoekstenen is van mijn 
beleid. Daarnaast bekijk ik de mogelijkheden tot het opzetten van een longitudinaal 
onderzoeksproject dat beter inzicht geeft in strafrechtelijke trajecten en de effecten van 
interventies vanuit de justitiehuizen en het elektronisch toezicht en ontwikkel ik een handboek 
dat wetenschappelijk onderbouwde technieken en methodieken verzamelt over het werken in 
gedwongen kader, zowel vanuit dader- als slachtofferperspectief. Ik zet de actualisatie van het 
methodisch kader met betrekking tot burgerrechtelijke opdrachten en bemiddeling en 
maatregelen verder en werk verder aan het opstellen van een geformaliseerd kader rond opleiding 
en andere werkondersteuningsvormen. Tot slot werk ik een klantentevredenheidsenquête uit en 
zet een bevraging op bij stakeholders van de justitiehuizen. 

Onderzoek risicotaxatie instrument radicalisering  
De experten radicalisering binnen de justitiehuizen zullen vanaf heden het Europees risicotaxatie-
instrument VERA-R-2 tool gebruiken om juist in te schatten welke opvolging er nodig is. Ze hebben 
daar een specifieke opleiding voor gekregen en zullen ook de nodige informatie uitwisselen met 
het gevangeniswezen, die hetzelfde risicotaxatie-instrument gebruiken. Omdat dit een redelijk 
nieuw internationaal instrument is, zullen de justitiehuizen deelnemen aan een Europese 
evaluatieonderzoek over de tool. De justitiehuizen engageren zich tevens om deel te nemen aan 
Europees onderzoek naar de uitbreiding van een Europese databank met gegevens over 
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terroveroordeelden, evaluatie en identificatie van disengagementprogramma’s en -factoren en het 
ontwikkelen van een aanpak voor de re-integratie van terugkeerders. 
 

Naar een nieuw model voor centra voor intrafamiliaal geweld 
Verder bekijk ik ook of en hoe we kunnen evolueren naar een Vlaams intersectoraal, 
multidisciplinair, rechtstreeks toegankelijk en gebiedsdekkend model voor centra voor 
intrafamiliaal geweld. Met deze centra wil ik verder bouwen aan bestaande goede praktijken (zoals 
Family Justice Centers, IRIS, 1712, …) en hulpverlening, maar ook tegemoet komen aan de lacunes 
die er nog zijn. Op basis van een grondig onderzoek waarbij alle stakeholders betrokken worden, 
is het mijn bedoeling om met dit nieuw model van centra intrafamilaal geweld gezinnen een 
duidelijke toegangspoort te geven, zonder in de plaats te treden van de bestaande initiatieven en 
hulpverlening, maar door alles te clusteren zodat slachtoffers op een laagdrempelige en 
toegankelijke manier verder geholpen kunnen worden. 

Depenalisering 
Ik heb op 10 maart 2020 middels een gunningsprocedure de Universiteit Antwerpen de opdracht 
gegeven om een set van criteria voor depenalisering uit te werken, deze toe te passen op de 
strafbaarstellingen in Vlaamse regelgeving en onderbouwde voorstellen tot depenalisering te 
formuleren. Het resultaat van deze studie wordt verwacht in het najaar van 2020. De voorstellen 
tot depenalisering zullen aan mijn collega-ministers worden bezorgd met het verzoek om 
daaromtrent een standpunt in te nemen, met name of a) depenalisering wordt afgewezen, b) kan 
worden overgegaan tot depenalisering, of c) voorafgaand aan depenalisering eerst proeftuinen 
(via het afsluiten van een protocol in de zin van artikel 41 e.v. Kaderdecreet Bestuurlijke 
Handhaving) kunnen worden opgezet, waarbij sommige misdrijven of volledige decretale 
regelingen worden voorbestemd om gedurende maximaal vijf jaar principieel via bestuurlijke weg 
af te handelen. Op het einde van de geldigheidsduur van het protocol kan dan vervolgens beslist 
worden om de betreffende misdrijven om te zetten tot inbreuken of om ze binnen de strafwet te 
houden. De resultaten van de studie en de conclusies die daaraan worden gehecht zullen eveneens 
worden doorgesproken met het College van procureurs-generaal in de gespecialiseerde werkgroep. 

Lopend onderzoek implementatie decreet jeugddelinquentie  
Als Vlaams minister van Justitie en Handhaving werk ik, in samenwerking met de minister van 
Welzijn, aan de implementatie van het decreet jeugddelinquentierecht. Aangezien het om een vrij 
nieuw decreet gaat (nog maar in werking is sinds september 2019) wil ik nagaan wat de impact is 
van dit decreet op het terrein. Op basis van de conclusies van het lopende onderzoek door het 
Steunpunt WVG zal ik in 2021 samen met mijn collega, de minister van welzijn, nagaan of er lacunes 
zijn waar tegemoet moet worden gekomen. 
 

Ketenaanpak i.h.k.v. jeugddelinquentie 
Verder ga ik, samen met collega Beke, meer inzetten op de ketenaanpak in het kader van 
jeugddelinquentie, zoals het project Kompas+ in Antwerpen, waarbij er een samenwerking wordt 
opgezet tussen justitie, politie, lokale actoren en de jeugdhulpverlening. Met dit project wordt aan 
de slag gegaan met minderjarige veelplegers, waar ook vaak achterliggend een problematische 
situatie thuis en in de omgeving zit. Minderjarigen met gewelddadig gedrag, zijn dikwijls onderdeel 
van een groter crimineel milieu en plegen vaak diverse criminele feiten. Via de ketenaanpak 
worden ze zowel door actoren van het parket, jeugdrechtbank, politie en begeleidende diensten 
in een gecoördineerd traject opgevolgd. Op deze manier kan niet alleen afgestemd worden tussen 
de verschillende diensten maar ook korter op de bal gespeeld worden. Ik lanceer, samen met mijn 
collega-minister van Welzijn, een wetenschappelijke studie naar de resultaten van deze 
ketenaanpak zodat deze methode evidence-based gevaloriseerd kan worden met het oog op een 
verdere uitrol in Vlaanderen. Want bestraffen is belangrijk, maar verder opvolgen om recidive te 
voorkomen, is nog belangrijker. 
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Landbouw en Visserij 
 

Platform voor Voedingsonderzoek 
In 2021 behouden we de cruciale rol van het platform voor landbouwonderzoek in de 
communicatie van de noden en kennishiaten vanuit de sector op een gestructureerde manier naar 
de onderzoekers en het beleid. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Agrolink, dat zijn nieuwe 
werking uitrolt, om zo veel mogelijk synergiën te creëren. Gezien het stijgende belang van een 
voedselbeleid waarbij interdisciplinariteit centraal staat en het besef dat de uitdagingen van 
voeding in een systemisch denken benaderd moeten worden, breiden we het platform van 
landbouwonderzoek uit tot een interdisciplinair platform voor voedingsonderzoek. Hiervoor 
zetten we in 2021 de eerste stappen. Een goede samenstelling van deze interdisciplinaire groep 
wordt nagestreefd en deze heeft als doel om de onderzoekagenda voor voedsel, die werd 
ontwikkeld in het FIT4FOOD2030 policy lab, up to date te houden. 

Maatschappelijk verantwoorde dierlijke productie  
Voederefficiëntie, emissies, productieparameters en hygiëne zijn de hoekstenen van het onderzoek 
dat ILVO in dit kader uitvoert voor zowel de melkvee-, varkens- en pluimveesector. Focus op 
dierenwelzijn met aandacht voor stalinrichting, ligbedmateriaal, huisvesting en management is 
hierbij essentieel. In de praktijk resulteert dit in heel wat nieuw opstartende projecten rond 
dierenwelzijn waarbij middelen zowel in Vlaanderen gezocht worden als in Europa, bijvoorbeeld 
binnen een transnationaal netwerk voor kennisdeling rond rundvee of een project gericht op het 
verbeteren van dierenwelzijn bij varkens en pluimvee, gehouden onder biologische condities en 
vrije-uitloopsystemen.  

Nieuwe verdienmodellen  
ILVO zet specifieke onderzoeksprojecten op met het oog op het ontwikkelen van nieuwe 
verdienmodellen die ontsloten zullen worden via een webapplicatie de zogenaamde 
‘Verdienwijzer’. Er worden inspanningen geleverd om deze kennis over te dragen, onder meer via 
studiedagen. Digitale tools zoals de Verdienwijzer kunnen landbouwbedrijven gebruiken bij het 
bepalen van het verdienmodel dat het best bij hen past. Het samenbrengen van voldoende data 
en inzicht in de diverse bedrijfsrisico’s zijn hierbij cruciaal. Om echt co-creatief onderzoek te gaan 
voeren naar alle vormen van landbouw en de bijhorende verdienmodellen, bouwt ILVO eveneens 
een structurele samenwerking uit met een aantal korte keten bedrijven om zo onderzoek te 
verrichten naar de diversiteit van korte keten in de landbouw. ILVO kan op deze manier deze 
bedrijven monitoren onder praktijkomstandigheden, zonder hierbij zelf deze infrastructuur te 
moeten uitbouwen. ILVO werkt ook samen met het Departement Landbouw en Visserij om te 
kijken hoe het onderzoek van ILVO kan bijdragen tot het realiseren van de departementale 
strategie.  

Inzetten op eiwitdiversificatie  
Een verschuiving in productie, verwerking en consumptie naar meer plantaardige eiwitten en 
eiwitten uit alternatieve bronnen biedt heel wat uitdagingen voor het onderzoek en dit zowel 
voor dierlijke productie als voor menselijke consumptie. ILVO zet, in samenwerking met VIB, stevig 
in op de veredeling en de lokale teelt van soja. De teelt van andere potentiele kwaliteitsvolle 
eiwitgewassen wordt eveneens bekeken. De apparatuur van de Food Pilot wordt permanent 
gemoderniseerd, zodat de voedingssector ook in de komende jaren een beroep kan doen op de 
kennis en infrastructuur van ILVO. Zo werd de piloothal uitgebreid met een nieuwe extruder die 
plantaardige eiwitten kan omzetten naar vleesachtige texturen. Ook in de dierlijke productie 
wordt gekeken naar de mogelijkheden van de eiwitdiversificatie. Verschillende projecten staan in 
de startblokken om na te gaan wat bijvoorbeeld het effect is van inkuilen van leguminosen of het 
vervoederen van algen.  
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Aandacht voor sociale aspecten binnen de landbouw  
De positie van de landbouwer binnen de keten en zijn specifieke sociale context vormt de kern 
van heel wat onderzoeksprojecten die lopen bij ILVO. Door reeds enkele jaren terug volop in te 
zetten op multidisciplinair onderzoek, bouwde ILVO nationaal en internationaal een sterke 
reputatie op rond socio-economische aspecten van landbouwkundig onderzoek. Dit resulteert in 
heel wat nationaal en Europees gefinancierde projecten rond bijvoorbeeld de sociale en 
economische impact van de digitalisering op de landbouw of recent nog een onderzoeksproject 
samen met heel wat Europese partners rond het welbevinden van de landbouwers. De 
opgebouwde expertise rond het welbevinden bij landbouwers en hun gezin zal omgezet worden 
naar concrete acties samen met de betrokken stakeholders. Op basis van het ILVO-onderzoek 
werden reeds een aantal pistes aangereikt om het welbevinden en de veerkracht van de 
landbouwgezinnen te verhogen. Om stappen vooruit te kunnen zetten zal het zeer belangrijk zijn 
bruggen te bouwen tussen verschillende beleidsdomeinen en organisaties. Vandaar de ambitie om 
overheid, landbouw- en welzijnsorganisaties samen te brengen in een ronde tafel en afspraken te 
maken hoe we tot samenwerking kunnen komen en waar de verschillende domeinen elkaar 
kunnen versterken. Hieraan gekoppeld wordt via het project Farmwell (EU-onderzoeksproject met 
ILVO, Innovatiesteunpunt, FERM, BOEK, …) bekeken of goedwerkende tools uit het buitenland 
versneld kunnen uitgerold worden in Vlaanderen.  

Expertisecentrum landbouw en klimaat  
Het Expertisecentrum Landbouw en Klimaat (ELK) werd enige tijd geleden opgericht binnen ILVO 
om de effecten van de klimaatverandering in relatie tot landbouw te bestuderen en om relevante 
expertise samen te brengen. 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. 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. 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. In 2020 werd ook een water-expert 
aangeworven. Dit zal het klimaatonderzoek in de komende jaren ongetwijfeld verder stimuleren.  

‘New breeding’ technieken  
Onderzoeksinstellingen zoals ILVO werken met de instrumenten die beschikbaar zijn, zonder 
positie in te nemen over de lopende politieke discussies. Zo bouwde ILVO de afgelopen jaren ook 
expertise op rond CRISPR/cas9, samen met partners in binnen- en buitenland. De focus ligt daarbij 
niet zozeer op het verfijnen van de technologie zelf, wel op het inschakelen ervan met het oog op 
een meer duurzame en rendabele landbouw. Zo worden er in 2021 resultaten verwacht rond 
mutagenese en modificatie van eiwitten uit selder – belangrijk in kader van voedingsallergenen – 
of biosynthese pathways in industriële cichorei.  

Aandacht voor grond en de bodem  
Het belang van een gezonde bodem, staat binnen ILVO al enkele jaren aangestipt als kernprioriteit. 
ILVO investeerde hiertoe in infrastructuur (nieuwe compostsite) en kennisopbouw om mee te 
kunnen blijven werken aan een duurzame, gezonde landbouwomgeving. De oprichting van het 
agro-ecologische proefplatform in Hansbeke is daarbij een belangrijke mijlpaal. Deze 
samenwerking zal in 2021 en de jaren nadien belangrijke nieuwe kennis en inzichten opleveren om 
de ecologische dimensie van het landbouwsysteem te versterken. ILVO is ook actief betrokken bij 
het European Joint Partnership rond bodem (EJP Soil) dat als doelstelling heeft alle bodemgericht 
onderzoek op Europees niveau in kaart te brengen en om vervolgens de hiaten aan te pakken.  

Voeding  
Het voedingsonderzoek binnen ILVO is zeer breed – het is gericht op onder meer het reduceren 
van voedselverliezen tijdens het oogst- en verwerkingsproces, het opwaarderen van afvalstromen, 
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identificeren van bioactieve componenten of voedingsvezels maar ook op het verbeteren van de 
hygiëne doorheen de keten of het verbeteren van recepturen of texturen om voeding gezonder of 
duurzamer te maken. Belangrijk is hierbij dat ILVO dit doet in de setting van een Living Lab – de 
‘Food Pilot’ waar ILVO ondersteund door Flanders Food en gevoed door hoogstaand onderzoek, 
samen met bedrijven werkt aan innovatieve oplossingen. Ook in 2021 starten heel wat nieuwe 
projecten op of zullen de resultaten van afgelopen projecten gecommuniceerd worden.  

Duurzame visserij  
In het visserijonderzoek speelt ILVO in op (inter)nationale trends. Zo lopen er bijvoorbeeld 
verschillende projecten rond het telen van algen en wieren, maar krijgt ook aquacultuur aan de 
kust of op volle zee veel aandacht. In samenwerking met private partners zal ILVO ook in 2021 
innovatieve resultaten boeken. Ook de vloot zelf verdient de nodige aandacht. Zo worden er in 
2021 bijvoorbeeld projecten afgerond die de duurzaamheid van de vloot kunnen verbeteren door 
real time monitoring en verwerking van heel wat sensordata. 

 

Media  
 

Investeren in een solide kennisbasis over de mediasector met bijzondere aandacht 
voor beleidsrelevant onderzoek  
Naast het Rapport Mediaconcentratie van de VRM is er nood aan gericht onderzoek naar bepaalde 
actuele beleidsvraagstukken of nieuwe ontwikkelingen, aan kwalitatief, verdiepend onderzoek, aan 
praktijkkennis in de vorm van praktijkonderzoek en empirische case studies evenals aan actie-
onderzoek.  

Onderzoekskalender 
Er wordt zoals gebruikelijk een onderzoekskalender opgemaakt van alle beleidsrelevante 
mediaonderzoeken die de Vlaamse overheid het komende werkjaar plant. Een belangrijk onderzoek 
in het voorjaar van 2021 is een doorlichting van het Vlaams audiovisueel beleid, inclusief het beleid 
ten aanzien van de gamesector. De impact van de COVID-19 crisis op de audiovisuele sector zal 
zeker een aandachtspunt zijn in deze studie. De doorlichting zal plaatsvinden in de eerste helft 
van 2021 en gebeurt onder meer in functie van de nieuwe beheersovereenkomsten met het VAF 
(voor de periode 2022-2025) die ik samen met mijn collega voor Cultuur zal onderhandelen en 
afsluiten in 2021. De studie kan ook inspiratie en een kader bieden voor andere instrumenten die 
het Vlaamse audiovisueel beleid ondersteunen.  

Steunpunt Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie 
Het wetenschappelijke steunpunt Kenniscentrum Cultuur- en Mediaparticipatie wordt optimaal 
benut om beleidsrelevante kennisopbouw en -deling mee waar te maken. Ondanks de beperkingen 
van de coronamaatregelen voor face-to-face bevragingen, blijft het de betrachting om de 
participatiesurvey af te ronden en de gegevens te verwerken. Ik zal ook met het Kenniscentrum in 
gesprek gaan over onderzoek dat inzicht kan geven in welke effecten de coronamaatregelen op 
korte en langere termijn hebben op het vlak van mediaparticipatie. 

Bewaken van de specifieke rol van de regionale televisieomroepen  
Zoals ik ook aankondigde in mijn beleidsnota 2019-2024 zal ik verder uitvoering geven aan de 
huidige samenwerkingsovereenkomst (2018-2022) en deze in 2021 zelfs versterken. Ik zal – in het 
kader van relance – extra middelen ter beschikking stellen van de regionale omroeporganisaties 
zodat deze nog meer kunnen inzetten op nieuws van nabij.  

Ik zal anticiperen op het verstrijken van deze samenwerkingsovereenkomst eind 2022 door reeds 
in de loop van 2021 een studie met evaluatieoefening te realiseren en een toekomstgerichte 
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transformatie te ontwikkelen om het regionaal medialandschap zowel naar opdracht als naar 
organisatie te hervormen en sterker te maken. Ik zal hiertoe in overleg treden met de Vlaamse 
regionale televisieomroepen. 

 

Mobiliteit en Openbare Werken 
 

Studies inzake spoor 
Samen met de NMBS en Infrabel maken we werk van de uitvoering van de prioritaire 
spoorprojecten opgenomen in het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de 
gewesten. Hiervoor worden in het komende jaar een aantal studies uitgevoerd in gezamenlijk 
overleg. (…) 

We voeren een studie uit inzake het goederenvervoer via spoor in en tussen havens. Deze studie 
onderzoekt welbepaalde spoorverbindingen en bottlenecks binnen havens die een belemmering 
vormen voor de optimale verbinding tussen havens. Vlaanderen werkt samen met alle betrokken 
actoren in de binationale werkgroep Rail Gent Terneuzen en de internationale werkgroep 3RX 
voor de verbetering van spoorverbindingen voor personen en goederen. (…) 

Vlaanderen werkt bovendien constructief verder in de internationale werkgroep 3RX om een 
spoorweglijn tussen de Noordzeehavens en het Rijn-Ruhrgebied in Duitsland mogelijk te maken. 

Inzetten op een modal shift inzake goederenvervoer 
Om deze doelstelling te bereiken, wordt gewerkt aan een programma van maatregelen steunend 
op:  

- een verhoging van de kwaliteit van het aanbod van de binnenvaart en het spoor zodat dit 
minimaal gelijkwaardig wordt met het wegvervoer;  

- een versterking van de samenwerking tussen de verschillende actoren in de transportketen, om 
oplossingen via de binnenvaart en het spoor te optimaliseren.  

Hiervoor wordt een visienota en actieplan ‘modal shift’ opgesteld. We mikken daarbij op concrete 
initiatieven die de kwaliteit van het intermodale containervervoer op relatief korte termijn kunnen 
verbeteren, met een geografische scope gericht op de transportcorridors van en naar de Vlaamse 
havens (Albertkanaal, Zeekanaal, Kanaal Gent-Terneuzen en hinterland en eventueel Zuid-
Nederland). De belangrijkste spoorcorridors in België (Montzenroute en spoorverbinding met 
spoorterminal Athus) kunnen hierin mee opgenomen worden.  

Waar mogelijk moet het waterwegennetwerk worden ingeschakeld voor de bevoorrading en 
belevering van steden. Dit veronderstelt dat in steden wordt geïnvesteerd in duurzame 
stadsdistributie en -bevoorrading over het water. Daarnaast moet de uitbouw van watergebonden 
distributiecentra worden onderzocht. Een eerste concrete realisatie is het project ‘Blue Gate 
Antwerp’. In Gent wordt ‘Tech Lane’ uitgebouwd. Ook in andere steden (waaronder Mechelen, 
Brugge en Kortrijk) moet dit potentieel worden onderzocht. 

In economisch belangrijke regio's wordt versneld ingezet op multimodale overslagpunten via een 
voldoende aanbod van watergebonden bedrijventerreinen. 

Slim waterwegennetwerk 
Vlaanderen staat nog maar in de kinderschoenen wat betreft digitalisering, automatisering en 
innovatie. Er wordt daarom geïnvesteerd in projecten rond slimme mobiliteit. Tevens worden de 
technologische mogelijkheden van autonoom varen onderzocht, inclusief de opzet van aangepaste 
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verwerkingsstromen voor hydrografische opnames. In 2021 wordt eveneens een strategische visie 
ontwikkeld op toekomstige drone-toepassingen binnen de maritieme dienstverlening. 

Verkeersveiligheidsonderzoeken 
Verder laten we de prioritaire verkeersveiligheidsonderzoeken uitvoeren uit de onderzoeksagenda 
van het Vlaams Huis Verkeersveiligheid. Dit onderzoek levert de best mogelijke informatie op om 
snel de juiste beleidskeuzes te maken. 

Verplaatsingsgedrag 
De resultaten van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag OVG 5.5 worden gepubliceerd in het najaar 
2020. De data verzameld van januari 2015 tot januari 2020 worden geanalyseerd om na te gaan 
of we tot betrouwbare kencijfers komen per vervoerregio. Het veldwerk van het Onderzoek 
VerplaatsingsGedrag 6 (OVG 6) wordt in het najaar 2020 opgestart. Het OVG 6 verloopt voor het 
eerst in samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Verder wordt een grotere 
steekproef bevraagd om de betrouwbaarheid van de statische data te verhogen en een beter zicht 
te krijgen op het verloop in de tijd van een aantal parameters, zoals modale verdeling woon-
werkverkeer, modale verdeling woonschoolverkeer en modale verdeling naar afstand. 

Belevingsonderzoek mobiliteit jeugd 
Verder steunen we via het driejarig actieprogramma 2020-2022 een belevingsonderzoek bij 16-18-
jarigen waaruit aanbevelingen en instrumenten worden afgeleid waarmee lokale besturen aan de 
slag kunnen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid op maat van kinderen en jongeren. 

Lange termijn kustveiligheid 
Via frequente veiligheidstoetsing en onderhoudswerken zoals strandsuppleties wordt het 
veiligheidsniveau langs de kust na felle stormen op peil gehouden. In het Complex Project Kustvisie 
worden mogelijke oplossingen onderzocht voor een zeespiegelstijging op de langere termijn onder 
invloed van de klimaatverandering. Een eerste onderdeel is de bescherming van onze kust tegen 
overstromingen door een versnelde aanpak van zandopspuitingen. De bescherming van het 
achterland tegen overstromingen vanuit de zee via de Vlaamse kusthavens wordt verder 
aangepakt via de uitvoering van harde maatregelen uit het Masterplan Kustveiligheid. Hiermee 
realiseren we de doelstelling om de risico’s op overstromingen duurzaam te minimaliseren en 
beveiligen we onze kust tegen een 1.000-jarige stormvloed. We zorgen voor de noodzakelijke 
zandsuppleties, het herstel en beheer van zeewerende duinen, de renovatie en verhoging van 
zeedijken en de beveiliging van de kusthavens. Bij de realisatie van deze investeringswerken 
versterken we het multifunctioneel karakter van de kust en de kustjachthavens, met aandacht 
voor een kwalitatieve exploitatie van de watersport en een maximale toeristisch-recreatieve 
beleving.  

(…) 

We onderzoeken ook bijkomende maatregelen in het kader van het Masterplan Kustveiligheid, om 
de Vlaamse kustzone voor te bereiden op de gevolgen van een hogere zeespiegel. 

 

Omgeving en Natuur 
 

Onderbouwd omgevingsbeleid 
Ik zorg er verder voor dat het omgevingsbeleid sterk wetenschappelijk onderbouwd wordt. Deze 
onderbouwing omvat een geheel van monitoring (dataverzameling), studies in kader van beleids-
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voorbereiding en -evaluatie, wetenschappelijk onderzoek, en ontwikkeling van innovatieve pro-
ducten en systemen. Op de ontwikkeling van deze kaarten, meetinstrumenten, … gebeurt gepaste 
wetenschappelijke kwaliteitstoets. 
 
Het beleidsondersteunend omgevingsonderzoek wordt afgestemd op niveau van het beleidsdo-
mein. Via een traject van lange termijn onderzoek bepaal ik welke omgevingsthema’s verder uit-
gediept worden met een duidelijke onderzoeksvraag en beleidsrelevantie. Dit moet inzichten geven 
tot efficiëntiewinsten en het netwerk van kenniscentra en wetenschappelijke instellingen verster-
ken. 
 
Nog dit jaar neem ik een initiatief inzake omgevingsrapportage door een decretaal kader te schep-
pen waarbij een maximaal geïntegreerde rapportering ruimte en milieu mogelijk wordt in de 
schoot van het Planbureau Omgeving. De driedeling van MIRA (toestandsbeschrijving, evaluatie en 
scenario’s) behoud ik, met een verschuiving van het accent naar een continue rapportering. 
 

Beleidsondersteunend omgevingsonderzoek 
In overleg en samenwerking met mijn collega bevoegd voor gezondheid, richt ik een beleidsdo-
meinoverschrijdende kennishub Omgeving en Gezondheid op, realiseer een synergie van inhoude-
lijke doelstellingen (inclusief uitvoering van het Vlaams Humaan Biomonitoringsprogramma en 
van de partnerorganisatie Milieugezondheidszorg). (…) 
 
Ik zet in op het onderzoek naar de impact van invasieve soorten, de effecten van een veranderend 
klimaat op de natuur, en de rol van biodiversiteit in natuurlijke, agrarische en stedelijke 
landschappen. Met de verruimde werking van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) 
zet ik in op platformwerking over onderzoek, ontwikkeling en innovatie water met een ruime 
waaier aan stakeholders. 

Omgevingskwaliteit innovatief verbeteren 
Wie kennis verzamelt via vernieuwende citizen science projecten, ondersteun ik ten volle. (…) Ik rol 
in dit verband een online dataplatform uit voor de gegevensverzameling uit citizen science 
projecten. (…) Verder laat ik ook een instrument ontwikkelen waarmee de persoonlijke 
geluidsblootstelling en bijhorende gezondheidsimpact in Vlaanderen in kaart kan gebracht 
worden. 

Versterken beleidsrelevant onderzoek 
Binnen het overlegplatform onderzoek, ontwikkeling en innovatie water van de CIW – een van de 
nieuwe klemtonen in de vernieuwde CIW-werking – wens ik de samenwerking met de 
wetenschappelijke wereld en de innovatie-actoren op het vlak van water te versterken. In dit kader 
is in 2020 een wetenschappelijke adviesraad Water opgericht. De raad zal advies uitbrengen over 
de effectiviteit van beleidsopties in het brede waterbeleid. 

Robuuste open ruimte 
Ik breng de uitdagingen voor de realisatie van het groenblauw netwerk in Vlaanderen in beeld. Ik 
bouw hierbij voort op de resultaten van het onderzoek naar Groenblauwe Netwerken in 
Vlaanderen (Gobelin). 

Klimaattransitie 
Het is belangrijk om een breed draagvlak te creëren in de samenleving om klimaatmaatregelen en 
de ruimtelijke omslag te ondersteunen. Daartoe start ik in 2021, een monitoringsonderzoek naar 
de attitude van burgers tegenover de klimaattransitie en ondersteun ik initiatieven om het 
draagvlak in de samenleving voor deze transities te verruimen. Hierbij doe ik, daar waar kan, 
beroep op de aanwezige kennis rond de expertise rond gedragsinzichten in de Vlaamse overheid.  
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Kernkwaliteiten leefomgeving 
Zo zal ik een leidraad 10 kernkwaliteiten uitrollen en zullen de resultaten van het in 2020 
opgestarte onderzoek naar ‘De 10 kernkwaliteiten als basis voor een aangename, gezonde en veilige 
leefomgeving’ dit beleid mee verder vormgeven.  

Om de best mogelijke garantie op een goede leefomgevingskwaliteit te kunnen bieden in plannen 
en projecten die bijdragen aan de ruimtelijke verdichtingsambities, start ik onderzoek om meer 
inzicht te krijgen in elementen die een plan of project qua inrichting, locatie en mobiliteit kunnen 
verbeteren. 

Hinder 
Ik werk bruikbare kaders uit voor de beoordeling en afweging van hindersituaties voor 
milieueffectenrapportage. Zo bijvoorbeeld om geluidshinder van weg-, spoor- en luchtverkeer, 
belangrijke bronnen van gezondheidsschade in Vlaanderen, te voorkomen. (…) 

Ik evalueer bestaande codes van goede praktijk en BBT-studies die focussen op mogelijke hinder 
(bijvoorbeeld bij asfaltproductiebedrijven) en introduceer nieuwe voor sectoren en activiteiten die 
hinder kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld bij bouw- en sloopactiviteiten en voor de plaatsing van 
schouwmonden van houtkachels en van ventilatieopeningen). (…) 

De richtlijn omgevingslawaai verplicht Vlaanderen ook om nieuwe geluidsbelastingskaarten (voor 
het referentiejaar 2021) op te maken. Ik laat hiertoe de nodige opdrachten starten. 

Duurzaamheidstransities 
Het werk rond gezonde en milieuverantwoorde voedingspatronen is een inhoudelijke werf die 
kadert en afgestemd is in het Vlaams Netwerk Voedselbeleid. Hierin wordt een kader ontwikkeld 
met aanbevelingen om een milieuverantwoord voedingspatroon te stimuleren. 

Omgeving is digitaal en data-gedreven by default 
Beschikbare en koppelbare omgevingsdata vormt de voorwaarde voor een data-gedreven 
omgevingsbeleid, en dat in iedere stap van de beleidscyclus. (…) Daarvoor moeten we de shift 
maken van statische naar dynamische dataverzameling en data vrij maken. We zetten hiervoor 
een dataplatform en IoT platform op. (…) Om vanuit die data tot inzichten te komen, is een centraal 
analyse- en rapporteringsplatform nodig dat toelaat (combinaties van) die verschillende datasets 
te interpreteren en visualiseren. (…)  

Samen met interne en externe partners en onderzoeksinstellingen bekijk ik hoe we een virtuele 3D 
replica van Vlaanderen, een Digital Twin, kunnen inzetten i.k.v. een domeinoverschrijdend 
omgevingsbeleid in de verschillende stappen van de beleidscyclus. 

Handhaving als sluitstuk van een slagkrachtig omgevingsbeleid 
Met het oog op de verdere integratie van het omgevingshandhavingsbeleid besteed ik een 
studieopdracht uit om de handhavingsregelgevingen van het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid en de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de strategische 
handhavingsprioriteiten, -programma’s en -rapporten maximaal af te stemmen en waar mogelijk 
maximaal te integreren in functie van een performant, efficiënt en duidelijk 
omgevingshandhavingsbeleid. (…) 

In 2021 werk ik verder aan de studie ter ontwikkeling van een methodologie voor risico-analyse 
die een basis vormt voor het actualiseren en stroomlijnen van de beleidslijnen en prioriteiten voor 
handhaving ruimtelijke ordening en milieu.  

Circulaire economie 
Samen met mijn collega bevoegd voor het innovatiebeleid versterk ik ook het onderzoeks- en 
innovatiebeleid richting circulaire economie. Het steunpunt Duurzaam Materialenbeheer (SuMMa) 
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loopt in de huidige vorm eind 2021 af. We zorgen voor een evaluatie en voorzien desgevallend 
verderzetting vanaf 2022. 

Afval- en materialenbeleid 
In het kader van het afval- en materialenbeleid wordt een budget van 1.155 keuro VAK voorzien 
voor onderzoeken vanuit het Minafonds: 
 
- onderzoek in het kader van de beleidsvisie materiaalbewust bouwen en verbouwen 
(gerecycleerde granulaten en niet-steenachtige fractie bij de bouw, onderzoek naar de 
ontwikkeling van een materialenpeil voor een nieuwbouw of renovatie, ontwerp-richtlijnen voor 
veranderingsgericht bouwen). (…) Via de verdere ontwikkeling van de TOTEM-tool zetten we in 
samenwerking met de andere gewesten verder in op de gebruiksvriendelijke bepaling van de 
materiaalimpact van gebouwen. 

- onderzoek in het kader van het actieplan voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 
(voedselverlies en voedselreststromen van producent tot en met consument, 
biomassa(rest)stromen van groen-, natuur, bos- en landschapsbeheer, hout(rest)stromen van 
industrie en huishoudens, ...). (…) Ik voorzie vanaf 2021 de implementatie van de verplichte 
selectieve inzameling van organisch-biologisch afval (inclusief keukenafval) bij grotere bedrijven 
en instellingen. In 2021 wordt daarom gestart met een taskforce om te onderzoeken hoe deze 
selectieve inzameling zo effectief en efficiënt mogelijk kan georganiseerd worden 

- onderzoek in het kader van het uitvoeringsplan voor de kunststofketen (minder en efficiënt 
gebruik van kunststoffen, recyclagemarkt voor kunststoffen, kunststof-recyclaat inzetten als 
volwaardige grondstof, kennis- en datavergaring,...) (…) Met financiering van het LIFE-project C-
MARTLIFE voer ik samen met private partners en de lokale besturen de acties uit het 
kunststoffenplan uit. 

- onderzoek naar een normenkader voor luiers.  

- sorteeranalyses op bedrijfsrestafval en huishoudelijke afval.  

- We analyseren de samenstelling van zwerfvuil en sluikstorten. (…) Met de betrokken sectoren en 
in overleg met de andere gewesten wordt de bijdrage in financiering van het zwerfvuilbeleid 
vastgelegd op basis van lopende studies, zodat die kan in werking treden vanaf 1 januari 2023. 

- onderzoeksopdrachten rond de monitoring van het afvalstoffen- en materialenbeleid, waaronder 
de CE-monitor en verschillende studies om het materialenbeleid cijfermatig beter te kunnen 
onderbouwen.  

- We evalueren het Uitvoeringsplan Huishoudelijk afval en Gelijkaardig bedrijfsafval (HAGBA) tegen 
medio 2021 en starten de opmaak van een volgend uitvoeringsplan. 

- Als relancemaatregel onderzoek ik een verhoging van de verbrandingsheffing. Deze kan in de 
eerste jaren na invoering verhoogde inkomsten genereren die kunnen terugvloeien naar recyclage-
activiteiten, zowel reguliere als die met een innovatief karakter, en initiatieven voor circulaire 
economie. 

Nieuw datasysteem voor afval en materialen 
Europa heeft de rapportagemethoden voor selectieve inzameling en recyclage van afvalstoffen 
herzien via nieuwe uitvoeringsbesluiten. In het kader van de nieuwe uitvoeringsbesluiten en de 
Kaderrichtlijn Afvalstoffen en om de belangrijkste data-hiaten op te vullen, heroriënteer ik de 
manier van gegevensinzameling en rapportage van afvalstoffen en zet ik hiervoor de nodige 
systemen en processen op. 

Ik voer een nieuw concept in waarbij de gegevens opgevraagd worden bij de bedrijven die het 
afval inzamelen en verwerken. (…) Ik toets het nieuwe concept af bij de betrokken actoren en start 
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op basis van de resultaten van deze studie de ontwikkeling van een nieuw systeem dat een (semi-
)automatische gegevens-invoer en rapportage toelaat voor bedrijven en intercommunales 

Ik laat ook studies uitvoeren naar de verwerking van Vlaams afval in het buitenland en ga na hoe 
de in Vlaanderen ingevoerde afvalstoffen verwerkt worden. Hiermee kom ik tegemoet aan de 
verplichtingen die de nieuwe Europese regelgeving oplegt. 

Rol van bodems bij droogte en wateroverlast 
Ik start onderzoek op om de rol van bodems in droogte en wateroverlast op basis van de meest 
recente inzichten helder te krijgen. Dit onderzoek focust op de rol van bodemkoolstof en 
bodemstructuur in relatie tot waterbeschikbaarheid en infiltratie. 

Erosie maximaal voorkomen 
Via de modellering van erosie en sedimenttransport naar de waterlopen, grachten en riolering en 
aftoetsing van de modelresultaten aan terreinkennis, identificeer ik de grootste knelpunten en 
prioritaire gebieden. Scenarioanalyses zullen inzicht verschaffen in de effectiviteit van reeds 
gerealiseerde en toekomstige erosiemaatregelen. (…)  

Ik zet de studies rond bodemerosie voort. Hierbij maak ik maximaal gebruik van Europese 
financiering en uitwisseling van expertise. 

Het duurzaam omgaan met delfstoffen en bodemmaterialen 
Onderzoeksresultaten op boorstalen van de Vlaamse Geotheek bied ik aan zodat bouwheren 
inzicht kunnen verwerven in de bouwtechnische kwaliteit van het materiaal uit de Vlaamse 
ondergrond.  

Geologische kennis zet ik tevens in voor het beleid omtrent een efficiënt ondergronds 
ruimtegebruik in de bebouwde omgeving en een beter zicht op de interactie tussen ondergrond 
en bovengrondse processen, in relatie tot de droogteproblematiek en het klimaat. In dit verband 
zijn voor 2021 o.a. studies aan de orde m.b.t. voorkomens van veen, van belang voor bodemkoolstof 
en klimaat, en plastische klei- en leemgronden, van belang voor de stabiliteit van bouwwerken. 

Kennis en duurzaam beheer van de (diepe) ondergrond en het gebruik van diepe 
aardwarmte 
Om diepe aardwarmte planmatig en efficiënt te kunnen uitrollen, ondersteun ik gefocust 
onderzoek. (…) Daarnaast zie ik ook toe op kennisopbouw en monitoring omtrent natuurlijke en 
geïnduceerde seismiciteit in Vlaanderen. (…) Ook wordt het diepe ondergrondmodel verder 
ontwikkeld.  

Innovatieve inzichten in bodemverontreinigingen en de behandeling van deze 
verontreiniging 
In het kader van de EU-projecten Resanat en Narmena zal de meerwaarde van meer natuurlijke, 
minder invasieve saneringstechnieken onderzocht worden. 

Bodemkwaliteit versterken via bodemzorg 
We werken de ontwikkeling van het bodemzorgconcept voor Vlaanderen verder uit. We voeren 
onderzoek naar de samenhang tussen de verschillende bodemfuncties om een integrale aanpak 
voor het duurzaam gebruik, beheer en bescherming van de bodem uit te werken. (…) 

We inventariseren alle gegevensbronnen (emissies, ecotoxicologische en humane biomonitoring, 
meetgegevens …) relevant voor diffuse bodemverontreiniging en schatten de impact en 
problematiek in. Eind 2021 staat de prioritering op punt van de aanpak van de verschillende 
bronnen van en gebieden met diffuse bodemverontreiniging. (…) 
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We zorgen ervoor dat de belangrijkste zorgwekkende stoffen worden aangepakt, met een eerste 
focus op de groep van de poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS), en dit via bodemonderzoek 

Sedimentbeheer 
We voorzien studies rond sedimentbeheer en beter doorzicht in de grondbalans met productie, 
in- en uitvoer en toepassing van uitgegraven gronden.  

Luchtverontreiniging bij infrastructuurprojecten 
Ik zet ook verder in op het onderzoek naar het milderen van de impact op luchtverontreiniging 
bij grote infrastructuur- en verkeersgenererende projecten. In 2021 heb ik hierbij in het bijzonder 
aandacht voor de uitbreiding van de containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen, 
Ringpark Zuid in Antwerpen, de herinrichting van de R0 (noord en oost), de R8 in Kortrijk en de 
Noord-zuid verbinding in Limburg. Om de knelpunten inzake luchtkwaliteit aan tunnelmonden 
aan te pakken, stel ik methodologie ter beschikking om de concentraties aan tunnelmonden te 
bepalen. 

Pesticiden in oppervlaktewater 
Volgend op de vaststelling dat nog te vaak pesticiden, waaronder verboden pesticiden, 
teruggevonden worden in oppervlaktewater, zal ik een onderzoek instellen naar de oorzaak van 
deze verontreiniging en in overleg treden met de federale overheid om dit probleem aan te pakken. 

Herstel schade door beschermde en wildsoorten 
Mijn administratie monitort doorlopend de maatschappelijke effecten van beschermde 
diersoorten. Ik laat onderzoek doen naar en zet in op het herstel van schade door beschermde en 
wildsoorten, zoals schade door everzwijnen en schade aan dijken door bevers. 

Egelsterfte 
Onderzoek loopt naar de ziekteverwekker die verantwoordelijk is voor de verhoogde egelsterfte 
in de lente.  

Bejaagbaarheid 
In nauw overleg met de jachtsector voorzie ik op de begroting van het jachtfonds diverse 
initiatieven om het jachtbeleid in Vlaanderen mee vorm te geven, met aandacht voor duurzame 
populaties, natuurbeheer, schadebeheersing en natuurbeleving. Ik neem daarbij bijkomende 
maatregelen om de bejaagbaarheid van soorten af te toetsen aan wetenschappelijke criteria zoals 
opgenomen in het regeerakkoord. Waar nodig, zoals bij de patrijs, laat ik bijkomend 
wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. 

Cities think like a forest 
Om inzicht te krijgen in de eigenheid van stedelijke natuur en een dynamisch ontwikkelingskader 
hiervoor te creëren, start ik met een multidisciplinair onderzoek ‘Cities Thinking Like a Forest 
(CTLF)’– steden en dorpen die denken als een woud – in samenwerking met een internationaal 
onderzoeksteam en de stad Antwerpen en de overkappingsintendant. Ik wil hierin burgers als 
gelijkwaardige partners betrekken om stedelijke natuur te realiseren en te beheren, want 
burgergedragen beheer is de sleutel voor een betaalbare natuur op de korte en langere termijn. Ik 
wil stedelijk natuurbeheer als verbindende factor tussen burgers sociaal valoriseren en het 
draagvlak voor stedelijke natuur verbreden. De opzet van natuur-buurtwerkbanken zal onderdeel 
zijn van het onderzoek. Ringpark Groene Vesten in Antwerpen is het pilootproject waar het 
onderzoek CTLF in praktijkcontext uitgewerkt zal worden. 

Bosecosystemen 
Op de meest uitgebouwde monitoringssite in Brasschaat onderzoek ik de geïntegreerde effecten 
van klimaatwijziging en luchtverontreiniging op het functioneren van een bosecosysteem. Dit 
onderzoek bekijkt volgende processen: de opname door het bos van de broeikasgassen 
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koolstofdioxide (CO2) en ozon (O3), de waterhuishouding van het bos in een veranderend klimaat 
en de gevolgen van klimaatwijziging en luchtverontreiniging op de vermestings- en 
verzuringsprocessen.  

Klimaatresistente bebossingstechnieken 
Voor de realisatie van 4000 ha extra bos deze legislatuur laat ik mij wetenschappelijk adviseren 
over klimaatresistente bebossingstechnieken en aanbevolen herkomsten van inheemse soorten. 
Voor de wetenschappelijke ondersteuning van een klimaat-slim bosbeheer zal er een workshop 
voor bosbeheerders worden georganiseerd.  

Effecten van droogte 
Ik onderzoek de effecten van (extreme) droogte op de structuur en samenstelling van 
vegetatietypes en de verschillen in respons op droogte tussen open en meer gesloten 
vegetatietypes.  

Vleermuizen 
Ook dieren moeten zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Doordat vleermuizen zeer 
specifieke microklimaatomstandigheden nodig hebben om te overwinteren, zijn ze zeer gevoelig 
aan klimaatverandering. (…) Voor veel soorten worden areaalverschuivingen en lokale extincties 
verwacht. Ik ondersteun daarom onderzoek naar een klimaatrobuuste inrichting van de 
overwinteringslocaties van vleermuizen en verken de haalbaarheid en randvoorwaarden voor 
connectiviteit in het landschap om verplaatsingen onder invloed van klimaat toe te laten. 

Natuurbeleving 
In synergie met het onderzoeksproject ‘Cities Thinking Like a Forest’ onderzoek ik in vier Europese 
steden, waaronder Genk, ecologische en socio-economische mechanismen van de levering van 
ecosysteemdiensten door groenblauwe netwerken, en hun baten voor economie en welzijn. Via 
literatuurstudies en socio-ecologisch onderzoek ga ik bij zorginstellingen, bedrijventerreinen en 
scholen in een stedelijke omgeving na wat natuurbeleving betekent voor de leefkwaliteit en het 
draagvlak voor biodiversiteit. 

 

Ondersteuning Vlaamse Regering, Rampenschade, Buitenlands 
Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Internationaal 
Ondernemen 
 

Versterkt beleidsgericht onderzoek 
Ik zet verder in op beleidsgericht onderzoek, onder meer via de uitbouw van een studiedienst in 
het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Dit deels binnen een netwerkmodel via  
bundeling van bestaande kenniscapaciteiten in de globale Vlaamse overheid en met aandacht voor 
samenwerking met de Vlaamse Statistische Autoriteit. In dat kader vindt beleidsonderzoek plaats  
ter ondersteuning van de beleidsvisie en beleidsstandpunten en wordt het herstelbeleid opgevolgd.  

Ik hecht daarnaast veel belang aan een gedegen benchmarking van onze overheidsprestaties met 
referentielanden en -regio’s. Mijn diensten maken daarvoor gebruik van de statistieken van de  
Vlaamse Statistische Autoriteit, die ze naar beleidsaanbevelingen vertaalt.  

Ik zal investeren in toekomstgericht beleidsonderzoek, waarbij mijn diensten bestaande 
toekomstonderzoeken samenbrengen en er lessen uit trekken voor Vlaanderen.  

Ook de coördinatie van het beleidsonderzoek binnen en buiten de Vlaamse overheid is belangrijk 
als we willen komen tot meer samenwerking en kruisbestuiving. 
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Vrijwaring strategische belangen 
Ik  vraag  mijn  diensten  om  verder  onderzoek te  doen naar de 'vrijwaring van strategische 
belangen'. Het is essentieel om daar voor een sterk onderbouwde analyse en visie op te stellen, die 
we vervolgens verder kunnen vertalen in een operationele aanpak. Het is cruciaal dat we goed 
weten wat onze strategische belangen zijn, in welke  mate  we  onze  strategische  autonomie  
willen en moetenbehouden, wat dat betekent voor een reeks economische en maatschappelijke 
waardeketens, en op welke wijze en met welke bevoegdheid de Vlaamse overheid daarop kan en  
wil inzetten. 

Surveycapaciteit 
De Vlaamse Statistische Autoriteit zal in samenspraak met partners zorgen voor een uitbreiding 
van onze surveycapaciteit en voor structurele panelbevragingen om snellere en meer relevante 
data voor het beleid te verzamelen.  

Impact coronacrisis 
De impact van de huidige coronacrisis zal opgevolgd worden door een studiedienst binnen het 
Departement KBUZA, zowel voor de gezondheidsaspecten, de economische en maatschappelijke 
aspecten als de overheidsaanpak. 

 

Onderwijs en Vorming 
 

Taalintegratietrajecten 
Ik bestelde een praktijkgericht onderzoek naar effectieve  taalintegratietrajecten dat halfweg 2021 
wordt opgeleverd. Het onderzoek moet leiden tot een praktijkgids voor het onderwijsveld die de 
scholen inspiratie zal bieden bij het opzetten van dergelijke trajecten. 

Afstandsleren 
Binnen het onderwijskundig beleids- en praktijkgericht wetenschappelijke onderzoek zet ik 
onderzoek op dat moet leiden tot didactische handvaten en ondersteuning voor scholen secundair 
onderwijs die er voor kiezen om een deel van de lessen via afstandsonderwijs aan te bieden. Ik zet 
een parallel onderzoek op dat zich richt op de organisatie van  afstandsleren  voor  laaggeletterde 
volwassenen en NT2-cursisten.  

Steunpunt toetsen 
Op 1 januari 2021 start een nieuw universitair steunpunt voor de ontwikkeling van 
gestandaardiseerde, genormeerde, gevalideerde, net- en koepeloverschrijdende toetsen in 
Vlaanderen. Daarnaast verwacht ik eind januari 2021 de resultaten van de haalbaarheidsstudie 
naar de implementatie van deze toetsen in Vlaanderen. Op basis van deze resultaten geef ik verder 
vorm aan de implementatie van de toetsen en de opdracht van het steunpunt. 

OBPWO 
Ik rond de hervorming  van het onderzoeksprogramma via een gemoderniseerd onderwijskundig 
beleids- en praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (OBPWO) - kader in 2021 af. Hierdoor komt 
er, naast middelen voor het bestaande kort- en langlopend beleidsgericht onderzoek, meer  ruimte    
voor praktijkgericht onderwijsonderzoek. Ik voorzie voor dit programma 1,5 miljoen euro. De eerste 
onderzoeksprojecten via OBPWO gaan in het voorjaar van 2021 van start. Zo sluit de start van het  
OBPWO-programma naadloos aan op het einde van de looptijd van het Steunpunt voor 
Onderwijsonderzoek (SONO) dat afloopt op 31 december 2020. In 2021 bereid ik ook de 
themazetting voor de oproep voor projecten die starten in 2022 voor. 
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Onroerend Erfgoed 
 

Onderzoek doelmatigheid rechtsgevolgen inventarisatie 
Extern onderzoek naar de doelmatigheid van de rechtsgevolgen van de inventarissen, dat in 2021 
zal worden opgeleverd. Parallel loopt een interne evaluatie van de vaststelling van de 
landschapsatlas en de archeologische zones. 

Analyse beschermd bestand  
Analyse van het beschermde bestand, met de bedoeling hieruit thematische pakketten af te leiden, 
die in samenspraak met de lokale besturen kunnen worden uitgezet in een evaluatiekalender. Deze 
moet begin 2021 klaar zijn. Twee al lopende proefthema’s (windmolens en ‘verdwenen erfgoed’) 
zullen tegen dan output hebben gegenereerd: voorstellen voor opheffing, wijziging en omzetting 
van beschermingsbesluiten. Ondertussen loopt de juridische omgevingsanalyse, die tegen eind 
2021 inzicht zal bieden in het daartoe vereiste juridische kader. Parallel wordt ook het ‘flankerend 
beleid’ bekeken: wat gebeurt er met erfgoed dat niet langer beschermd is? 

Onderzoek andere financieringsvormen  

Eind 2020 wordt een onderzoekstraject opgestart, in het kader waarvan een aantal nieuwe 
formules (open oproepen, enveloppes voor gemeenten, erfgoedloterij, crowdfunding) ten gronde 
worden geanalyseerd en uitgetest. Daarnaast is het de bedoeling naar het einde van de 
regeerperiode toe een objectief zicht te bieden op een gevarieerd financieringsmodel er uit kan 
zien. 

Onderzoek sociaal-culturele betekenis erfgoed voor Vlamingen 
Het betrekken van belanghebbenden, met als centraal initiatief een samenwerking met Toerisme 
Vlaanderen, dat onder de noemer ‘Reizen naar Morgen’ een sterke bottom-up-werking nastreeft, 
waarin luisteren naar het publiek (bewoners, ondernemers, bezoekers) centraal staat. Dat 
‘luisteren’ zal de rode draad vormen doorheen een samenwerkingsverband, waarin theorie en 
praktijk worden gecombineerd. Het traject zal worden gevoed door een onderzoek naar de sociaal-
culturele betekenis die Vlamingen hechten aan erfgoed, en omvat een denkoefening over manieren 
waarop we ons erfgoed goed in de etalage kunnen zetten. (…) Deze peiling, die ook een blauwdruk 
moet worden inzake bottom-up werken, wordt uitbesteed aan een gespecialiseerd 
onderzoeksbureau. 

Onderzoek naar een methodologie voor landschapskarakterisatie  
Ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Team 
Vlaams Bouwmeester dragen hieraan bij. Dit onderzoek moet in 2022 resulteren in een methodiek, 
die op verschillende schaalniveaus in Vlaanderen kan toegepast worden. Een methodologie voor 
landschapskarakterisatie vormt een essentiële schakel in het uitbouwen van een transversaal 
landschapsbeleid. Samen landschapsbeleid maken, uitvoeren en evalueren veronderstelt niet alleen 
dat er objectieve basisinzichten zijn over de karakteristieken van het landschap, maar impliceert 
ook dat er een gedeeld begrippenkader en een uniforme taal voorhanden is om over de genese, 
de kenmerken en kwaliteiten van het landschap te spreken. Door het landschap te karakteriseren, 
kunnen we met een gemeenschappelijke bril naar onze leefomgeving kijken. 

Hernieuwbare energie in het landschap 
Visievorming op hernieuwbare energie in het landschap, onder meer via de (lopende en in 2022 
op te leveren) externe studie over ‘Landschappelijke inpasbaarheid, impact en potentieel van 
zonne- en windenergie in het Vlaamse landschap’. Hernieuwbare energie verandert en 
herdefinieert landschappen, zoals in het verleden wind- en watermolens dit ook hebben gedaan. 
Het onderzoek wil een beter inzicht bieden in het behouden van, het voortbouwen op en het 
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verbeteren van de specifieke Vlaamse landschappelijke karakteristieken en haar kwaliteiten bij de 
inpassing van de infrastructuur en voorzieningen voor hernieuwbare energie. 

Ontwikkelen van EPC voor beschermde woningen 
In 2020 besteedden het agentschap Onroerend Erfgoed en het Vlaams Energie Agentschap (VEA) 
een onderzoek uit naar het ‘Ontwikkelen van een energieprestatie-certificaat (EPC) voor 
beschermde woningen’. De onderzoeksresultaten moeten in 2021 leiden tot aangepaste software 
en aanpassingen aan de regelgeving. Tegelijk worden voorbereidingen getroffen voor de erkenning 
en opleiding van erfgoedenergie-consulenten die een EPC voor erfgoed kunnen opstellen. 

In 2020 zijn in het kader van het project ‘energieconsulenten onroerend erfgoed’ (Vlaams 
Klimaatfonds) opleidingsmodules ter beschikking gesteld onder de vorm van MOOCs (Massive Open 
Online Courses), er zijn in functie van monitoring voorbeeldprojecten opgevolgd en er is een survey 
uitgevoerd om een beeld te krijgen van (energetische) ingrepen die in beschermde gebouwen 
worden uitgevoerd. Eind 2021 wordt het project afgesloten. De monitoringsgegevens over 
energetische ingrepen bij de onderzochte cases zullen beschikbaar worden gesteld in de 
monitoringsdatabank op het erfgoedenergieloket. Uit de uitgevoerde survey zullen relevante 
indicatoren met betrekking tot CO2-reductie worden gedistilleerd. Al deze en voorgaande 
resultaten worden verwerkt in een bevattelijk eindrapport. 

Onderzoeksprogramma 
We bouwen een netwerk uit van complementaire onderzoeksinstanties en expertisecentra, als 
zichtbaar platform om innovatieve oplossingen voor erfgoedzorg en -ontwikkeling te bundelen. 
Dit netwerk ontwikkelt een gezamenlijke visie op kennisdeling en -uitwisseling. In functie hiervan 
heeft het agentschap in 2020 een eerste versie uitgewerkt van een onderzoeksprogramma en is 
de methode bepaald om relevante erfgoedgerelateerde competenties in kaart te brengen. Dergelijk 
overzicht is nodig om relevante onderzoekers en expertise in Vlaanderen in kaart te kunnen 
brengen. In 2021 wordt een update voorzien van het onderzoeksprogramma. In de eerste jaarhelft 
worden de competenties en kennis geïnventariseerd en wordt in overleg met de kennisinstellingen 
een kader en doel omschreven voor het kennisplatform. Tegen eind november 2021 moet het 
onderzoekslandschap uitgetekend zijn. 

Archeologisch syntheseonderzoek 
Sinds 2018 kent Onroerend Erfgoed projectsubsidies toe voor ‘archeologisch syntheseonderzoek’. 
Dit soort onderzoek is het sluitstuk van de archeologische erfgoedzorg en levert spectaculair 
nieuwe inzichten op. Het delen van de kenniswinst die dit oplevert, vormt een belangrijke ambitie. 
In 2021 lanceren we een nieuwe oproep. 

 

Sport 
 

Economisch en maatschappelijk belang van sportsector 
Via het onderzoek over de Sport Satellite Account (SSA) en Social Return On Investment (SROI) 
zullen we een beter inzicht krijgen op het effectieve economische en maatschappelijke belang van 
de sportsector in Vlaanderen. Dit onderzoek zal de positie van de sportsector ten opzichte van 
andere sectoren op een objectieve manier kunnen versterken. 

Sociaal-sportieve praktijken 
Demos zal een onderzoeksproject uitvoeren om meer inzicht te verkrijgen in de werking en 
organisatie van sociaal-sportieve praktijken/initiatieven in Vlaanderen, alsook in Brussel 
(labofunctie). Deze sociaal-sportieve praktijken zijn sportclubs of sportgerelateerde organisaties 
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die naast sportieve doelstellingen ook bredere sociaal-maatschappelijke doelstellingen beogen. Ze 
ontstaan vaak bottom-up, maar deze organisaties zijn nog nooit volledig in kaart gebracht. 

Invloed corona 
Eind 2020 lanceerden we een impactstudie rond de invloed van corona op de sportsector. De 
resultaten van deze bevraging zullen begin 2021 verder worden geanalyseerd. Via dit onderzoek 
willen we samen met VSF en ISB vzw de impact van de coronamaatregelen in kaart brengen met 
aandacht voor de sociaalmaatschappelijke en psychologische impact op de ‘stakeholders’ (zijnde 
sporters en bewegers, bestuurders, vrijwilligers en professionals) in de sportsector. Daarnaast 
willen we ook een inschatting kunnen maken van de economische en financiële impact op 
sportorganisaties (met een bijzondere focus op sportclubs, sportfederaties, fitnesscentra, 
gemeentelijke sport- of vrijetijdsdiensten, zwembaden en organisatoren van sportevenementen). 
Ook sporters en bewegers worden bevraagd over de impact op hun beweeggedrag. 

 

Toerisme 
 

Kennisacties Toerisme 
In 2021 worden volgende grote kennisacties uitgevoerd:  

- Een studie die de internationale reputatie van Vlaanderen, de toeristische thema's en de 
deelbestemmingen in kaart brengt;  

- Een onderzoek dat peilt naar de impact van de zee- en riviercruises;  

- Nieuwe studies naar het draagvlak voor toerisme bij bewoners, uitgevoerd in samenwerking met 
de toeristische diensten van de betrokken steden en gemeenten;  

- Verder afwerken van een onderzoek bij meetingplanners en congresgangers van ‘associations’ 
(incl. Impact Covid-19 );  

- De lancering van het dashboard voor ‘het meetkader van florerende bestemmingen’.  

Een aantal van deze onderzoeken zijn afhankelijk van de normalisatie van de toeristische markt. 

Sociaal-culturele betekenis van erfgoed 
In de loop van 2020 werden besprekingen opgestart tussen de agentschappen Onroerend Erfgoed 
en Toerisme Vlaanderen om een gezamenlijk traject rond publieksparticipatie in erfgoedzorg en 
erfgoedontsluiting te ontwikkelen. De resultaten van deze samenwerking zullen pas vanaf 2021 
concreet worden. Het traject zal worden gevoed door een onderzoek naar de sociaal-culturele 
betekenis die Vlamingen hechten aan erfgoed, en omvat een denkoefening over manieren waarop 
we ons erfgoed goed in de etalage kunnen zetten. 

Jeugdtoerisme 
Jongeren zijn de toeristen van morgen. Reizen kan een impact hebben op hun wereldbeeld, ze 
leren respect hebben voor natuur en cultuur, voor culturele verschillen enz. We willen dat jongeren 
uit binnen- en buitenland vlot en zonder drempels naar en in Vlaanderen kunnen reizen omdat ze 
dit een aantrekkelijke plek vinden om te bezoeken, met een belevingsvol aanbod op hun maat. Via 
onderzoek brengen we in eerste instantie de behoeften en drempels die jongeren ervaren in kaart 
(o.a. behoefteanalyse van de jongeren, jeugdverenigingen, families met kinderen/tieners, …). Dit 
onderzoek vormt de basis voor het uitwerken van een visie en strategie rond jongerentoerisme. 
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Vlaamse Rand 
 

Onderzoek m.b.t. SD Rechtstreekse initiatieven voor een gecoördineerd 
Randbeleid 
- Cijferboek Vlaamse Randeditie 2021; 

- 4 thematische fiches van het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO); 

- Vzw PIN onderzoekt onthaal- en vervolggesprekken in een aantal randgemeenten i.h.k.v. een 
toegekende impulssubsidie.  

Onderzoek m.b.t. SD vzw de Rand: eerste partner voor het Vlaamse Randbeleid 
- Een  overzicht bekomen van de beleidsacties opgezet vanuit de lokale besturen in functie van 
een taal- en gemeenschapsbevorderend beleid en de via deze lokale besturen geregistreerde 
ondersteuningsvragen. 

- Een overzicht van mogelijke haalbare antwoorden via de ontwikkeling van een taal- en 
gemeenschapsbevorderend  ondersteuningsaanbod naar  de  lokale  besturen in de Vlaamse Rand 
met aandacht voor jeugd-, sport-, onderwijs-en onthaalbeleid. 

 

Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 
 

COVID-onderzoek 
Ook de COVID-19-context en het gepast daarop reageren noopt tot gericht onderzoek. We 
investeren daar betekenisvol in met onder meer de volgende onderzoeken:  

- Evaluatie van de aanpak van de COVID-19-crisis en beleidsaanbevelingen voor de organisatie van 
het zorglandschap;  

- Social distancing door innovatief organiseren in woonzorgcentra en andere residentiële 
(zorg)voorzieningen: nu en in de toekomst;  

- Beter begrijpen van de COVID-19-uitbraken in de woonzorgcentra (WZC) in Vlaanderen: een 
epidemiologisch onderzoek.  

Nieuw steunpunt WVG 
Ook in 2021 blijven we inzetten op wetenschappelijke ondersteuning en advies voor de 
beleidskeuzes. Daarvoor wordt voornamelijk samengewerkt met onze strategische partner, het 
Steunpunt WVG. De erkenning van dit steunpunt loopt af op 30 juni 2021. We bereiden een dossier 
voor een nieuwe erkenning voor. Dat gebeurt door het formuleren van een oproep die we eind 
2020 lanceren. Die oproep baseren we op een globaal onderzoeksplan waarin we de 
onderzoeksnoden van het beleidsdomein benoemen. 

Onderzoek impact jeugdhulp 
In de jeugdhulp investeren we verder in het opgestarte longitudinaal onderzoek dat inzicht zal 
geven in de impact van jeugdhulp op kinderen, jongeren en hun gezinnen.  

Outcome onderzoek Signs of Safety 
In situaties van dreigende uithuisplaatsing zetten we met de uitrol van Signs of Safety belangrijke 
bijkomende stappen op het vlak van oplossings- en krachtgericht werken in de gespecialiseerde 
jeugdhulp. We investeerden in het kader van het actieplan ‘mentaal welzijn’ in 60 intensieve 
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contextbegeleidingen met Signs of Safety als model om veiligheid te creëren in de eigen context 
en starten een wetenschappelijk onderzoek op naar de outcome van Signs of Safety.  

Perspectiefplan voor personen met een handicap 
De keuzes die we maken voor een nieuw perspectiefplan voor personen met een handicap (2030) 
tot slot, staven we o.a. mee op basis van wetenschappelijk onderzoek. 

Intersectorale richtlijn voor preventie en toepassing van afzondering en fixatie  
We volgen het onderzoek op van het Steunpunt WVG naar een ‘intersectorale richtlijn voor de 
preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de integrale jeugdhulp, de forensische 
jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren’. Dit onderzoek dat 
vertrekt van het kinderrechten- en mensenrechtenkader, wordt afgerond midden 2021. 

Armoede 
Tijdens de vorige legislatuur werd het initiatief genomen om wetenschappelijk onderzoek te 
financieren over Vlaamse en lokale armoede-indicatoren met als doel onder meer de effecten van 
beleidsinspanningen op Vlaams en lokaal niveau beter in beeld te brengen. Dit onderzoek wordt 
verder opgevolgd. De resultaten worden in het voorjaar 2021 verwacht.  

Daarnaast onderzoeken we hoe we een nominale armoede-indicator kunnen vormgeven die 
rekening houdt met alle tegemoetkomingen en sociale voordelen en bijkomende kosten, zodat 
naast het armoederisico ook de feitelijke armoede correct in kaart gebracht kan worden. 

Onderzoek naar personele inzet in woonzorgcentra 
Het onderzoek van het Steunpunt WVG (EF61) ‘Onderzoek naar de personele inzet in 
woonzorgcentra, aangepast aan de veranderende zorgen en ondersteuningsnoden van de 
bewoners’ zal in 2021 worden verdergezet. Resultaten worden verwacht eind 2021. 

Persoonsvolgende financiering 
We werken een stappenplan uit voor de ontwikkeling van de noodzakelijke bouwstenen en de 
implementatie van nieuwe regelgeving. Een studie van het steunpunt WVG “persoonsvolgende 
financiering” moet de nodige input geven om een model van persoonsvolgende financiering op te 
bouwen. Deze studie wordt voor de zomer 2021 afgerond. Het doel is om pilootprojecten PVF 
ouderenzorg op te starten in 2023-2024. De pilootprojecten omvatten ook het uittesten van 
concepten voor de (gedeeltelijke) toekenning van zorgtickets in de vorm van een cash-budget met 
het oog op het gebruik van erkende zorg, evenals een kleinschalige woonvorm voor senioren met 
zorgnoden. 

Rechtspositieregeling van minderjarigen in een gesloten, beveiligende setting  
In het najaar van 2020 wordt het onderzoeksrapport over de rechtspositie van jongeren in 
gesloten opvang gepubliceerd en kunnen we op basis daarvan in 2021 concrete beleidsinitiatieven 
nemen. In dit luik van het onderzoek komen alle gesloten settings aan bod, zowel degene die we 
zelf als overheid organiseren (de gemeenschapsinstellingen en het Vlaamse detentiecentrum) als 
die opvangvormen georganiseerd door private partners. In een tweede luik, dat afgerond wordt 
begin 2021, komt ook de forensische kinder- en jeugdpsychiatrie (FOR-K) aan bod. 

Onderzoek naar cliëntbijdragen in integrale jeugdhulp 
In 2021 ontvangen we het onderzoek dat inventariseert hoe de kosten door cliënten gedragen 
worden in de residentiële jeugdhulp, doorheen de verschillende sectoren. Dit zowel op het vlak 
van regelgeving als op praktijkniveau. 

Herkomst van kinderen bij internationale adopties 
Het expertenpanel dat het onderzoek zal aansturen naar adopties en de herkomst van 
adoptiekinderen bij interlandelijke adoptie is opgestart. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een 
consortium van drie Vlaamse Universiteiten, uitgebreid met ervaringsdeskundigen. Zij hebben een 
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aanpak voorop gesteld op verschillende deeldomeinen. Zo worden werkpakketten uitgebouwd 
rond het juridisch, het ethisch en het psychologisch kader. Daarnaast gaat aandacht uit naar de 
historische en sociaalwetenschappelijke context van interlandelijke adoptie. 

 

Werk en Sociale Economie 
 

Kennisagenda DWSE 
In 2020 zijn we gestart met de voorbereiding van een kennisagenda. Die kennisagenda capteert 
voor verschillende beleidsrelevante thema’s de kennisvragen van het Departement WSE en 
maatschappelijke stakeholders. De kennisprioriteiten voor de komende jaren werden via een 
bevraging in kaart gebracht. Bij de opmaak van de kennisagenda wordt ook het expertenadvies 
rond een relancebeleid voor de Vlaamse arbeidsmarkt meegenomen.  

De kennisagenda zal begin 2021 worden bekendgemaakt, samen met de lancering van het nieuwe 
Steunpunt Werk en de nieuwe VIONA-leerstoelen. Dit werkinstrument zal op middellange termijn 
richtinggevend zijn bij het programmeren van beleidsrelevant onderzoek beheerd door het 
Departement WSE. 

Evaluatie van activeringstrajecten voor personen met een medisch, mentale, 
psychische, psychologische en/of sociale problematiek  
We voorzien deze legislatuur een aanpassing van het decreet houdende de  werk-  en  zorgtrajecten 
en monitoren daarom samen met het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin de 
uitvoering van het decreet: de arbeidsmatige activiteiten, de onthaaltrajecten voor niet-
toeleidbare werkzoekenden en de activeringstrajecten. Rekening houdend met de inzichten uit 
deze evaluaties van het VIONA-onderzoek (m.b.t. de activeringstrajecten, looptijd mei 2020 – april 
2021) en van het Steunpunt WVG (m.b.t. de arbeidsmatige activiteiten) en in overleg met  de  
betrokken  stakeholders  waaronder  de  welzijns-  en  zorgkoepels,  de  sociale  partners  en  het  
Steunpunt  Groene  Zorg,  formuleren we in het najaar van 2021 een voorstel tot aanpassing van 
de regelgeving. Dit met het oog op het   bereiken   van   een   maximale   participatie   van   elke   
persoon   in   de   maatschappij, al dan niet naar betaalde arbeid. 

Werk-naar-werk-transities 
Binnen een VIONA-onderzoeksopdracht onderzoeken we hoe we werk-naar-werk-transities – los 
van iemands statuut – zo goed mogelijk kunnen ondersteunen en hoe we de bestaande 
loopbaanversterkende instrumenten (verlofstelsels, loopbaanbegeleiding, opleiding, outplacement, 
vrijstellingen, transitiepremies, …) daarbij optimaal kunnen inzetten. Het onderzoek zoomt in op 
factoren die jobmobiliteit belemmeren. De studie zal ook aanbevelingen doen en verschillende 
concrete praktische en beleidsopties naar voor schuiven. Het onderzoek loopt van mei 2020 tot 
april 2021. We gaan in 2021 aan de slag met deze voorstellen. 

Skills roadmap voor Vlaamse klimaattransitie 
In het kader van het VIONA-programma lanceerden we recent een onderzoeksopdracht voor ‘Een 
skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie met focus op de energie-intensieve industrie’. Het 
eindrapport wordt tegen het voorjaar van 2021 verwacht. 

Duaal leren 
We lanceerden recent in het kader van het VIONA-programma de onderzoeksopdracht ‘Wie kiest 
voor duaal leren? Een analyse van de instroom in duaal leren en beleidsaanbevelingen aan de hand 
van gedragsinzichten’. Om op basis van die inzichten de positieve keuze voor duaal leren te 
stimuleren. Het eindrapport wordt verwacht tegen eind 2021. 
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Steunpunt Werk 
Eind 2020 loopt het meerjarenprogramma 2016-2020 van het Steunpunt Werk af. Met het oog op 
het nieuwe onderzoeksprogramma werd de werking geëvalueerd. De evaluatie werd meegenomen 
bij het vormgeven van het nieuwe onderzoeksprogramma. Na beoordeling van offertes in reactie 
op een oproep tot kandidaatstelling volgt een principiële beslissing tot erkenning en de 
onderhandeling van een beheersovereenkomst en een meerjarenprogramma 2021-2025, zodat het 
nieuwe Steunpunt begin 2021 effectief van start kan gaan. 

 

Wonen 
 

Huursubsidie – huurpremie 
De huurpremie richt zich tot kandidaat-huurders die vier jaar ononderbroken ingeschreven zijn 
bij een domiciliemaatschappij, terwijl de huursubsidie ontstaat vanuit een verhuisbeweging die 
berust op drie pijlers: verhuizen naar een woning verhuurd door een sociaal verhuurkantoor, de 
hoedanigheid van dakloze verliezen, of een slechte woning verlaten. Beide stelsels zijn in volle 
ontwikkeling en kennen een continue stijging in aantal rechthebbenden, en dus ook in voorziene 
budgetten. Ik stel vast dat er een grote mate van non-take-up is voor wat betreft de 
tegemoetkomingen in de huurprijs. Ik laat door het nieuwe steunpunt Wonen onderzoeken wat 
hiervoor de redenen zijn en ik bekijk op welke manier die nontake-up kan teruggedrongen worden. 

Bijzondere sociale leningen  
De VMSW en het Vlaams Woningfonds (VWF) verstrekken bijzondere sociale leningen aan 
particulieren in het Vlaamse Gewest. De bedoeling van de bijzondere sociale leningen is om mensen 
die niet of moeilijk bij de reguliere kredietverstrekkers terecht kunnen, toch de mogelijkheid te 
bieden om een lening aan te gaan voor de verwerving en/of renovatie van een onroerend goed. 
De bijzondere sociale leningen hebben tot doel de betaalbaarheid van eigendomsverwerving te 
bevorderen. Met ingang van 1 januari 2021 zal het VWF de enige kredietverstrekker worden die 
nieuwe bijzondere sociale leningen zal verstrekken. Via het programmadecreet is de mogelijkheid 
ingeschreven om SHM’s als kredietbemiddelaar te laten optreden voor het VWF in 2021. 
Tegelijkertijd wordt werk gemaakt van een uitvoeringsbesluit dat de erkenning en subsidiëring 
van SHM’s als kredietbemiddelaars regelt. Ten slotte werd aan het Steunpunt Wonen een 
onderzoeksopdracht toegewezen om een nieuwe differentiatie uit te werken van de minimale 
rentevoet en de sociale korting in functie van de marktrente. Momenteel werd hier door mij al een 
aanpassing aan doorgevoerd maar het onderzoek moet toelaten om dit verder te gaan 
differentiëren. Dit zou in het najaar van 2020 moeten leiden tot een aanpassing van het 
eengemaakt leningenbesluit. 

Woonzekerheid op de sociale huurmarkt  
Op 1 april 2020 is een onderzoek naar de begeleidingsnoden in de sociale huisvesting van start 
gegaan. In het licht van de beleidsontwikkelingen met betrekking tot het sociaal huurstelsel en de 
eengemaakte woonmaatschappijen zal het huidige kader inzake begeleidingsvoorwaarden en 
basisbegeleidingstaken moeten worden bijgesteld. Ik wil dan ook via dit onderzoek een duidelijk 
zicht krijgen op de nood aan begeleiding van sociale huurders. Er zal een objectief meetinstrument 
worden uitgewerkt dat de nood aan begeleiding kan meten. Er zal worden nagegaan welke 
begeleiding nu al wordt geboden aan sociale huurders en hoe deze huidige begeleiding zich 
verhoudt tot de concrete begeleidingsnoden. De onderzoeksopdracht loopt af op 31 maart 2021. 
Op basis van het eindrapport zal verder worden nagegaan hoe we, samen met Welzijn, verder 
vorm kunnen geven aan de concrete begeleidingsnoden van specifieke sociale huurders. 
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Lijst voor malafide huurders en verhuurders  
In juni 2020 is het Steunpunt Wonen gestart met een onderzoek naar een dynamische lijst van 
malafide huurders en verhuurders. Het onderzoek moet een antwoord bieden op de vraag of zo’n 
lijst juridisch haalbaar is en zo ja, hoe zo’n lijst best wordt uitgewerkt. Het onderzoek zou in 
december 2020 afgerond moeten zijn. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek zal mijn 
administratie in 2021 starten met het uitwerken van het regelgevend kader. 

Steunpunt Wonen 
De werking van het Steunpunt Wonen 2016-2020 is verlengd tot 31 maart 2021. In die extra 
maanden zal het Steunpunt Wonen de laatste onderzoeksrapporten afwerken, nog enkele 
kortlopende onderzoeken afronden en voorzien we een aantal webinars om de 
onderzoeksresultaten aan een ruim publiek bekend te maken.  

Op 29 mei 2020 keurde de Vlaamse Regering de krachtlijnen goed voor een oproep tot het indienen 
van voorstellen tot erkenning en financiering van een Steunpunt Wonen voor de termijn van 1 
april 2021 tot en met 31 december 2025. We houden daarbij vast aan de basisprincipes van de 
eerdere generaties van het programma Steunpunten voor Beleidsrelevant Onderzoek, met een 
evenwicht tussen langetermijnonderzoek dat inzicht biedt in het globale beleidsveld vanuit het 
perspectief van de strategische en operationele doelstellingen en kortetermijnopdrachten die een 
antwoord geven op concrete of actuele beleidsvragen.  

Momenteel bestaat er nog grote onzekerheid over de impact en de evolutie van de COVID-19 crisis, 
maar het is duidelijk dat de omvang van de lockdown en de disruptie van een andere grootteorde 
is dan eerdere epidemieën. COVID-19 is een echte pandemie die de hele wereldeconomie op 
hetzelfde moment treft. Tijdens de lockdown was iedereen plots aan huis gekluisterd en 
tegelijkertijd ging ook de woningmarkt zelf tijdelijk in lockdown. Een reeks tijdelijke maatregelen 
moesten de directe gevolgen van de crisis remediëren.  

Via het onderzoek willen we meer inzicht krijgen in de verdere gevolgen van de crisis op de 
woningmarkt. Wat kunnen we verwachten op korte, middellange en lange termijn? Hoe zal de 
woningmarkt uit de crisis komen? Wat zal de impact zijn op het aantal verkopen, op de verkoop- 
en huurprijzen, de betaalbaarheid, …. Maar tegelijkertijd stelt zich de vraag hoe de woningmarkt 
kan bijdragen aan het economische herstel en welke maatregelen daarvoor nodig en nuttig zijn. 
Daarom voorzie ik nog een (beperkt) onderzoek en een webinar met binnen- en buitenlandse 
experten binnen de opdracht van het huidige steunpunt. Daarnaast zal de crisis bijzondere 
aandacht krijgen bij de opmaak van het meerjarenprogramma voor het nieuwe steunpunt. 


