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OVERLEGFORUM VLAAMSE REGERING - 'DE VERENIGDE VERENIGINGEN' 
 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 28 MAART 2013 

 
 
 
Deelnemers aan de vergadering 
 
Voor de Vlaamse overheid : 
 
- Koen Pelleriaux, kabinetschef van viceminister-president Ingrid Lieten 
- Mark Andries, kabinetschef van viceminister-president Geert Bourgeois 
- Andy Vandevelde, beleidsmedewerker van minister-president Kris Peeters 
- Luc Goeteyn, raadgever van viceminister-president Ingrid Lieten 
 
- Pieter Lietaer, departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, secretaris 
 
De minister-president en de viceministers-presidenten zijn verontschuldigd. 
 
Voor 'de Verenigde Verenigingen': 
 
- Sandra Rosvelds, hoofd studiedienst ACW 
- Danny Jacobs, directeur BBL (Bond Beter Leefmilieu) 
- Bart Verhaeghe, stafmedewerker 'de Verenigde Verenigingen' 
 
Naima Charkaoui van het Minderhedenforum en Dirk Verbist van FOV zijn verontschuldigd. 
 
 

VERSLAG VAN DE VERGADERING 

 
 
1. Actieplan 2013-2014: goedkeuring 
 
‘de Verenigde Verenigingen’ wil een aantal punten uit het actieplan toelichten en bespreken: 
 
De Sociale Innovatiefabriek is samen opgericht door de verenigingen en het bedrijfsleven. 
Tegen de zomer van 2013 zou ze operationeel moeten zijn. Er is een secretariaat en een 
deel van de raad van bestuur is al aangeduid. Drie van de negen bestuurders moeten echter 
nog door de Vlaamse overheid aangeduid worden. ‘de Verenigde Verenigingen’ stelt voor 
dat de voorzitter van de Sociale Innovatiefabriek, Jan Van den Nieuwenhuyze, contact 
opneemt met het kabinet van minister Lieten. 
 
Het kabinet Lieten noteert de vraag om bestuurders aan te duiden en gaat akkoord met een 
overleg met de voorzitter. 
 
Het actieplan maakt melding van het feit dat de Vlaamse Regering oog blijft hebben voor de 
budgettaire wensen van het verenigingsleven. ‘de Verenigde Verenigingen’ hoopt dat de 
Vlaamse Regering dit ter harte neemt bij de begrotingscontrole. 
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Lokale adviesraden beschikken vaak niet over de nodige informatie in verband met de 
beleids- en beheerscyclus. ‘de Verenigde Verenigingen’ heeft een projectvoorstel voor de 
begeleiding van lokale adviesraden. 
 
Het kabinet Bourgeois verwelkomt het voorstel en vraagt om het meer te concretiseren. ‘de 
Verenigde Verenigingen’ zal het voorstel voorleggen tegen half april 2013. 
 
In verband met de zesde staatshervorming vraagt ‘de Verenigde Verenigingen’ hoe het 
middenveld zal betrokken worden. 
 
Het kabinet Lieten licht toe dat iedere minister een insteek m.b.t. zijn bevoegdheden aan het 
voorbereiden is voor het Groenboek. Dit zal meerdere scenario’s bevatten, ook wat betreft 
de governance van de bevoegdheden. Momenteel is er echter weinig concreet en is het niet 
mogelijk om toezeggingen te doen. De bedoeling van het Groenboek is wel om het debat 
aan te zwengelen. Er wordt verwacht dat de bijzondere wet pas in werking zal treden op 1 
januari 2015, maar al wel gestemd zal zijn voor de verkiezingen van 2014. 
 
‘de Verenigde Verenigingen’ heeft de oproep voor de Prijs van het Vrijwilligerswerk 
gelanceerd. De oproep staat open tot 6 mei en loopt goed. De uitreiking gaat door op 19 juni 
van 17 tot 20u in de KVS. De Minister-president zal aanwezig zijn. ‘de Verenigde 
Verenigingen’ nodigt ook graag minister Lieten en minister Bourgeois uit op de prijsuitreiking. 
 
Het rapport Samen Vereenvoudigen dateert van 2007. ‘de Verenigde Verenigingen’ stelt 
voor om de inventaris op te maken van de knelpunten en vraagt zich af in welke setting dit 
kan gebeuren. 
 
Het kabinet van de minister-president zal het initiatief nemen voor de oprichting van een 
werkgroep en zal het kabinet Bourgeois, de dienst wetmatiging van het departement 
bestuurzaken en ‘de Verenigde Verenigingen’ betrekken. 
 
In opvolging van vorige vergadering heeft ‘de Verenigde Verenigingen’ samen gezeten met 
het kabinet Bourgeois over de regelgeving betreffende overheidsopdrachten. Het kabinet 
zou tegen eind maart een interpretatieve nota opstellen. ‘de Verenigde Verenigingen’ 
herinnert eraan dat dit van belang is aangezien het KB in werking treedt op 1 juli 2013. ‘de 
Verenigde Verenigingen’ wil half mei een vormingsdag organiseren over deze regelgeving. 
 
Het kabinet Bourgeois bevestigt dat de interpretatieve nota voorzien is voor 29 maart. Het 
vraagt om de afdeling overheidsopdrachten te betrekken bij de vormingsdag en de 
verwachtingen voor deze dag te verduidelijken. 
 
 
Het actieplan 2013-2014 wordt goedgekeurd.  
 
 
2. Europese fondsen (2014-2020) 
 
‘de Verenigde Verenigingen’ vraagt zich af hoe het precies staat met de Europese fondsen, 
wat de precieze doelstellingen zijn en hoe Vlaanderen het partnerschapscontract zal invullen. 
Veel verenigingen zijn bezig met het voorbereiden van een insteek naar aanleiding van de 
opmaak van dit partnerschapscontract. Daarom stelt ‘de Verenigde Verenigingen’ voor om 
hierover een overleg te plannen. 
 
Het kabinet Lieten verduidelijkt dat er nog heel wat onduidelijkheden zijn betreffende de 
Europese fondsen: de grootteorde van de budgetten, de verdeling over de posten en de 
territoriale verdeling.  
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Het kabinet van de minister-president zal het initiatief nemen voor een overleg. Dit wordt 
gepland in de tweede helft van mei. 
 
 
3. Varia 
 
Nihil. 
 


