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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de programmawet (I) van 24 
december 2002 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 17 juli 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 31 juli 2017 

 

   

Contactpersoon:  Sandra Hellings - shellings@serv.be 
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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7  

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_BR_20170731_doelgroepvermindering_55plus 31 juli 2017 

nmorsink@serv.be   

Doelgroepvermindering 55+ 

Mijnheer de minister 

 

De SERV heeft uw adviesvraag over het voorontwerp van decreet houdende de wijziging van 

artikel 339 van de programmawet (I) van 24 december 2002 goed ontvangen. Met dit 

voorontwerp van decreet wordt een voorwaarde toegevoegd aan de bepalingen om de 

doelgroepvermindering voor oudere werknemers toe te kennen: de werknemer moet 

werkelijke arbeidsprestaties leveren die bijdragen tot de economische activiteit van de 

werkgever. 

De SERV neemt akte van deze maatregel.  

De SERV vindt het positief dat er naar wordt gestreefd om de impact op de multifunctionele 

aangifte (DmfA) zo beperkt mogelijk te houden. Hierdoor worden extra administratieve lasten 

of kosten voor de werkgevers vermeden en is alvast tegemoet gekomen aan de bekommernis 

die hierover door de sociale partners werd geuit tijdens het VESOC-overleg (cfr. vergadering 

van de VESOC-werkgroep op 10 mei 2017). 

De SERV dringt aan op afstemming met de andere gewesten en de federale overheid in geval 

zij in navolging van Vlaanderen bijkomende maatregelen zouden nemen. In dat geval bepleiten 

de sociale partners het belang van coördinatie en afstemming met het oog op een uniforme 

regeling die een zelfde juridische en technische basis hanteert.  

 

Hoogachtend 

  

Ann Vermorgen  

voorzitter   

 


