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KANSELARIJ EN BESTUUR 

 

 

Uitdagingen en visie:  

 

We spelen beter in op de noden van een gunstig investeringsklimaat en gaan resoluut voor 

minder regeldruk en innovatievriendelijke regelgeving.  

Om onze beslissingen voor de Vlaamse economie beter te onderbouwen zetten we sterker in 

op toekomststudies en macro-economische statistieken en data over Vlaanderen.  

We zetten Vlaanderen als welvarende natie, waar het goed wonen, werken, ondernemen en 

leven is, nog meer “in the picture”. 

 

Concrete voorstellen 

 

1. Innovatievriendelijke regelgeving en minder regeldruk 

• De Vlaamse Regering wil de regeldruk voor burgers, bedrijven en verenigingen 

stelselmatig verlagen door ze minder dwingend en detaillistisch te maken.  

• De Vlaamse Regering stimuleert ondernemerschap en innovatie.  We gebruiken volop 

de experimentregelgeving en regelluwe zones die we in het bestuursdecreet hebben 

geïntroduceerd. We verzekeren de betrokkenheid van de direct betrokken actoren bij 

de vormgeving, uitvoering en evaluatie van een experimentregelgeving of een 

regelluwe zone. Op deze manier testen en implementeren we ook sneller innovatieve 

toepassingen, naast open normen en doelregelgeving. De burger en de ondernemer 

hebben het recht om zelf met beleidsalternatieven te komen: dit is het “right to 

challenge”-principe. 

• Door middel van ‘nudging’ verhogen we de effectiviteit van het beleid en zorgen we 

voor een efficiëntere communicatie.  

• We schaffen administratieve lasten af.  

• We werken van onderuit, “bottom-up”, en in samenwerking met de lokale besturen 

aan administratieve vereenvoudiging en vragen de input van burgers, bedrijven en 

verenigingen om administratieve drempels en onnodige wettelijke verplichtingen weg 

te werken. 
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• De Vlaamse Regering werkt verder aan transparante en digitale besluitvorming vanaf 

de agendabepaling tot en met de evaluatie van de Vlaamse regelgeving.  

 

2. Transversale werking Vlaamse overheid 

• We kiezen voor een nieuwe, krachtigere aanpak van de transversale beleidsthema’s: 

op initiatief van de bevoegde minister legt de Vlaamse Regering voor deze thema’s een 

beperkt aantal prioritaire, overheidsbrede en geïntegreerde doelstellingen vast en 

bepaalt hierbij telkens ook welke beleidsdomeinen en ministers gevat zijn. De 

vakministers rapporteren vervolgens, voor zover ze gevat worden, via hun 

beleidsbrieven op welke manier ze uitvoering geven aan deze doelstellingen. Deze 

werkwijze zorgt voor meer transparantie, creëert meer mogelijkheden om 

dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende transversale beleidsthema’s, en 

vermindert de planlast zodat meer gefocust kan worden op de uitvoering van het 

beleid. 

 

3. Efficiënt beleidsgericht onderzoek 

• Voor veel mensen ziet de toekomst er onzeker uit: immigratie, pensioenen, 

technologische innovaties, klimaatwijziging,... We hebben nood aan een doordacht en 

wetenschappelijk onderbouwd beleid dat vandaag een antwoord biedt op de trends 

en onzekerheden van morgen.  

• Er komt een afslanking van adviesorganen (raden, comités, …) waarbij we een beperkt 

aantal raden overhouden. We houden de werking van de reeds bestaande 

adviesraden, onderzoeksinstellingen, en wetenschappelijke steunpunten tegen het 

licht en verbeteren hun onderlinge samenwerking en interactie om zo het beleid 

steviger wetenschappelijker te onderbouwen. Ook de transitieprioriteiten die in het 

kader van Visie 2050 werden uitgerold, worden hierbij betrokken.  

• Een meer onderbouwd beleid en het werken met adviezen moeten bijdragen aan een 

vlot verloop van het beleidsproces. Laattijdige adviezen worden geacht positief te zijn. 

 

4. Regionale en macro-economische data en statistieken  

• We zetten sterker in op macro-economische statistieken en data over Vlaanderen om 

onze beslissingen voor de Vlaamse economie beter te onderbouwen. Deze worden 

aangeleverd vanuit het netwerk Statistiek Vlaanderen. Deze statistieken zullen 

daarnaast ook beleidsmatig worden geduid door de Studiedienst Algemeen 

Regeringsbeleid binnen het Departement Kanselarij en Bestuur.  

• We hanteren gekwantificeerde en gedragen langetermijndoelstellingen die 

internationaal vergelijkbaar zijn als kompas voor het beleid.  Het Vlaams 2030-
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doelstellingenkader en de engagementen in het kader van het Vlaams 

Hervormingsprogramma Europa 2020 en Pact 2020 blijven we daarom nastreven, 

rekening houdend met evoluties op Europees niveau. 

• De binnenlandse en Europese of mondiale benchmarking neemt een belangrijke plaats 

in om het beleid te monitoren.  

• We blijven aandringen op een verdere verfijning van regionale statistieken bij nationale 

en internationale instellingen, op een snellere en frequentere actualisatie van reeds 

bestaande regionale statistieken en op het toevoegen van regionale dimensies in 

bestaande datasets en toekomstige studies. De Vlaamse Regering blijft een 

voortrekkersrol vervullen op het gebied van het gebruik van regionale data binnen de 

internationale instellingen (zoals de EU, de OESO en het IMF). We versterken de 

samenwerking met think tanks en (internationale) organisaties over beleidsgrenzen 

heen, waarbij de Vlaamse overheid zich profileert als een sterke, betrouwbare en 

volwaardige partner. 

 

5. Imago Vlaanderen  

• We zetten Vlaanderen als welvarende natie, waar het goed wonen, werken, 

ondernemen en leven is, nog meer “in the picture” voor de eigen burgers en 

ondernemers, maar ook voor de buitenlandse klanten van onze Vlaamse producten, 

buitenlandse investeerders en toeristen. 

• Dit doen we onder meer door volop in te zetten op internationale en nationale 

communicatie. 

  

 

 

  


