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Overlegforum Vlaamse Regering - Verenigde 
Verenigingen 14 januari 2010 

 
 
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de delegatie van de Verenigde 
Verenigingen.  
In zijn openingstoespraak beklemtoont de voorzitter de wil en het engagement van 
de Vlaamse Regering om een vernieuwde en versterkte samenwerking tot stand 
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te brengen tussen de overheid en het verenigingsleven. De regering heeft sinds 
de in 2006 onder het vorige Charter opgestarte samenwerking kunnen vaststellen 
dat de Verenigde Verenigingen een betrouwbare gesprekspartner is die blijk heeft 
gegeven van enthousiasme én daadkracht. Via het actieplan 2008-2009 werd de 
samenwerking geconcretiseerd, wat geleid heeft tot tastbare resultaten. 
Vooruitblikkend op de toekomstige samenwerking legt de voorzitter de nadruk op 
de betrokkenheid van het verenigingsleven bij de verdere uitvoering van het Pact 
2020 en Vlaanderen in Actie.  
 
Namens de Verenigde Verenigingen stelt mevr. Demeulemeester dat de grootste 
meerwaarde van het voorbije Charter lag in het elkaar leren kennen en het op een 
efficiënte wijze in dialoog treden. Ze benadrukt de wil om vanuit het middenveld 
verantwoordelijkheid op te nemen in de vele maatschappelijke uitdagingen die 
zich stellen. Bij wijze van voorbeeld worden een aantal campagnes aangehaald 
die de Verenigde Verenigingen hebben gelanceerd in dit kader (Kom uit uw kot, de 
campagne voor verkeersveiligheid, …). 
Verwijzend naar het nieuwe Charter en voorstel van actieplan, haalt mevr. 
Demeulemeester drie punten aan die prioritair zijn: (1) sociale innovatie, waarbij 
ook de vernieuwing van en binnen het verenigingsleven een uitdaging is, (2) 
uitsluiting, incl. nieuwe vormen van uitsluiting zoals de digitale kloof en (3) 
inspraak en participatie. Bij dit laatste punt wordt verwezen naar de problematiek 
van de kloof tussen burger en Europa en naar de inspraak bij grote 
maatschappelijke (infrastructuur)projecten. 
 

1. Charter tussen Vlaamse Regering en Verenigde Verenigingen 

Beide partijen ondertekenen het Charter. 
 

2. Bespreking en goedkeuring huishoudelijk reglement 
overlegforum 

De voorzitter licht toe dat het huishoudelijk reglement dat ter goedkeuring voorligt 
identiek is aan het vorige huishoudelijk reglement met dien verstande dat de 
samenstelling van de beide delegaties werd aangepast. Daarnaast werd ook art. 5 
aangepast in die zin dat voortaan ook op vraag van één van de leden bijkomende 
vergaderingen kunnen worden georganiseerd. 
De vergadering keurt het huishoudelijk reglement goed. 
 

3. Bespreking voorstel van actieplan 2010 

De Verenigde Verenigingen heeft een voorstel van actieplan 2010 ingediend en 
overloopt de belangrijkste aandachtspunten hierin: 
 
 Pact 2020 en ViA 
De Verenigde Verenigingen wensen betrokken te blijven bij de verdere uitvoering 
van ViA en vragen naar de procedure die de regering hiervoor voorziet. 
De voorzitter antwoordt dat de participatie van het verenigingsleven in de Raad 
van Wijzen is gegarandeerd via 4 leden aan te duiden door de Verenigde 
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Verenigingen. Daarnaast werden voor elke doorbraak ook verantwoordelijke 
ministers en ambtenaren aangeduid die aanspreekbaar zijn voor alle acties en 
projecten die binnen een doorbraak vallen.  
Wat betreft de terugkoppeling naar andere ministers (over ViA, maar ook over 
andere dossiers), stelt de voorzitter dat andere ministers steeds op basis van de 
agenda van het overlegforum kunnen worden uitgenodigd voor de vergadering. 
 
 Inspraak en participatie 
Als concreet actiepunt vraagt het middenveld om betrokken te worden bij de 
'expertencommissie investeringsprojecten'. Mevr. Demeulemeester licht toe dat zij 
reeds van de voorzitster een uitnodiging heeft ontvangen om inbreng te doen en 
drukt de wens uit om hierin betrokken te blijven. Dhr. Jacobs signaleert een 
ongerustheid bij de Verenigde Verenigingen over de openheid van de bijzondere 
parlementaire commissie voor de inbreng vanuit het middenveld. Hij beklemtoont 
dat de Verenigde Verenigingen zich in dit kader wil blijven inzetten voor een 
evenwicht tussen ruime inspraak enerzijds en efficiëntie anderzijds. 
De voorzitter antwoordt dat dit momenteel een parlementair initiatief is, dat de 
commissie een rapport opstelt en dit zal overhandigen aan de regering die nadien 
een standpunt bepaalt. Hij vult aan dat de regering contact zal opnemen met de 
fractievoorzitters om te beklemtonen dat alle betrokken partijen op een gelijke 
manier worden gehoord. 
Als tweede mogelijke actie onder dit punt haalt dhr. Jacobs aan dat een vervolg 
kan gebreid worden aan de SBOV-studie over het strategisch adviesstelsel. Deze 
studie was gefocust op een procesevaluatie, het zou interessant zijn om ook naar 
een effectenevaluatie te gaan. Daaraan wordt de vraag gekoppeld dat binnen de 
regering ook gekeken wordt naar de conclusies. 
De voorzitter repliceert dat inderdaad zal bekeken worden hoe hier verder mee 
wordt omgegaan en nodigt de Verenigde Verenigingen uit om ook een insteek te 
leveren.  
Tenslotte deelt mevr. Demeulemeester mee dat de Verenigde Verenigingen wenst 
te werken aan een vervolg aan de lokale participatiebarometer. 
 
 Verenigingen en Europa 
Mevr. Demeulemeester deelt mee dat er reeds contacten zijn met het VLEVA dat 
in deze een belangrijke brugfunctie vervult. De Verenigde Verenigingen zal ook 
een forumdag organiseren over de problematiek en vraagt tenslotte naar een 
evaluatie van de ontsluiting van info over Europa vanuit de beleidsdomeinen naar 
het verenigingsleven. De Verenigde Verenigingen waarderen dat VLEVA beter 
wordt opengesteld voor alle sectoren van het middenveld. Ze zullen ook een 
gezamenlijk initiatief nemen ronde de impact van de dienstenrichtlijn. 
In antwoord op de vraag van dhr. Bourgeois wat de Verenigde Verenigingen doet 
aan doorstroming van info over Europa naar verenigingen, antwoordt mevr. 
Demeulemeester dat gedacht wordt aan een 'kennisgroep Europa' (bestaande uit 
personen die vertrouwd zijn met het Europese niveau binnen de verschillende 
verenigingen) samen te brengen.  
 
 EVC 
Dhr. Verbist vraagt in het kader van de erkenning van verworven competenties dat 
de verschillende overheidsinitiatieven moeten worden afgestemd op elkaar en dit 
met betrokkenheid van het verenigingsleven.  
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Dhr. Bourgeois vult aan dat alvast in het Vlaamse personeelsstatuut wordt 
bekeken hoe de erkenning op een coherente manier wordt aangepakt. 
 
 Prijs voor het Vrijwilligerswerk 
Net als in 2009 zou de Verenigde Verenigingen graag samen met de Vlaamse 
overheid een Prijs voor het Vrijwilligerswerk organiseren. Hiertoe heeft de 
Verenigde Verenigingen reeds een dossier ingediend bij de regering. De voorzitter 
stelt dat de regering alvast positief staat t.o.v. het initiatief en zal na kennisname 
van het dossier terugkoppelen naar de Verenigde Verenigingen. 
 
 Armoede en diversiteit 
Mevr. Lemonnier drukt de wens uit dat het verenigingsleven betrokken wordt bij 
het uitwerken van het masterplan Gelijke Kansen en het Vlaams actieplan 
armoedebestrijding.  
Mevr. Lieten stelt dat het verenigingsleven in het algemeen via werkgroepen hun 
inbreng kunnen doen in de beleidsformulering en dat het meest urgent in dit 
verband inderdaad de opmaak van het Vlaams actieplan Armoedebestrijding is. 
Dhr. Bourgeois stelt dat de verenigingen een zeer belangrijke rol spelen inzake het 
civiel effect van inburgeringstrajecten en nodigt de Verenigde Verenigingen uit om 
ook zelf over concrete initiatieven na te denken. 
 
 Randvoorwaarden voor een gezond verenigingsleven 
De Verenigde Verenigingen vraagt dat de Vlaamse overheid het verenigingsleven 
ondersteunt via doorzichtige subsidieregelingen, continuïteit in het beleid en 
eenvoudige regelgeving. De voorzitter antwoordt dat dit per beleidsdomein, door 
de collega-ministers, zal worden opgevolgd.  
Ten slotte wenst de Verenigde Verenigingen betrokken te worden bij de 
voorbereidingen van het Europees Jaar van de Vrijwilliger (2011). Ook hier staat 
de Vlaamse Regering positief tegenover.  
 
Gezien dit voorstel van actieplan nog verdere verfijning en uitwerking behoeft, 
beslist de vergadering het voorstel van actieplan nog verder uit te werken in 
concrete projecten met timing en aanduiding van verantwoordelijke actoren. Dit zal 
gebeuren in een gemengde werkgroep (Vlaamse Regering - Verenigde 
Verenigingen) die op korte termijn (begin februari) zal samenkomen. Goedkeuring 
van een uitgewerkt en aangepast actieplan kan dan gebeuren op het volgende 
overlegforum.  
 

4. Varia 

De variapunten van de agenda werden in punt 3 behandeld, uitgezonderd 
onderstaand punt: 
 

4.1 Impact besparingen (begroting 2010) op verenigingen 

De Verenigde Verenigingen vraagt of er een impactanalyse voorhanden is m.b.t. 
het effect van de besparingen op verenigingen. De potentiële impact van de 
besparing op het verenigingsleven is voor de Verenigde Verenigingen een grote 
bezorgdheid. 
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Mevr. Lieten stelt dat de regering de voorkeur geeft aan besparingen in de 
projectfinanciering en niet in de structurele financiering. Daar waar besparingen in 
de projectfinanciering de werking van verenigingen ernstig in gevaar zou brengen, 
vraagt zij dat de Verenigde Verenigingen als 'alarmbel' functioneert naar de 
regering toe. 
De voorzitter vult aan dat de algemene maatregelen bekend zijn en dat voor 
specifieke effecten op verenigingen in een bepaalde sector de functioneel 
bevoegde ministers het aanspreekpunt zijn. Eventuele problemen kunnen door de 
Verenigde Verenigingen gesignaleerd worden, dit met het oog op de 
begrotingscontrole 2010 (februari 2010) en de begrotingsopmaak 2011 (mei-juni 
2010). 
 

5. Data volgende overlegfora 

De vergadering beslist om in 2010 nog twee overlegfora te organiseren: één rond 
Pasen en één rond Allerheiligen. Het secretariaat zal het nodige doen om de data 
tijdig vast te leggen. 
 


