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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 63, § 2, eerste lid, 1°, van het 
besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 
betreffende de lokale diensteneconomie 

Adviesvrager: Liesbeth Homans - Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en 
Armoedebestrijding 

Ontvangst adviesvraag: 21 september 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 16 oktober 2017 
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Mevrouw Liesbeth HOMANS 

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering,  

Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding 

Arenberggebouw 
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1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon 

Nele Vanheeswijck 

nvanheeswijck@serv.be 
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Brussel 

16 oktober 2017 

 

Wijziging BVR ter uitvoering van het decreet betreffende de LDE 

Mevrouw de minister 

De SERV heeft uw adviesvraag inzake het voorontwerp van BVR tot wijziging van artikel 63, 

§ 2, eerste lid, 1° van het BVR tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 

betreffende de lokale diensteneconomie goed ontvangen. Met dit voorontwerp van besluit 

wenst u de uiterlijke datum voor LDE-ondernemingen om te voldoen aan de vereiste om op 

jaarbasis gemiddeld 5 VTE in dienst te hebben, te verschuiven naar 1 januari 2019.  

De SERV kan zich vinden in deze tijdelijke oplossing. Het is positief dat door proactief te 

handelen kan worden vermeden dat waardevolle initiatieven in de LDE niet meer reglementair 

zijn en bijgevolg hun subsidies zouden verliezen.  

Wel vraagt de SERV dat er concrete acties worden ondernomen om ervoor te zorgen dat er 

op 1 januari 2019 effectief geen probleem meer zal zijn. Zoals de bijgevoegde nota aan de 

Vlaamse regering meegaf werden er reeds acties ondernomen om ondernemingen te 

ondersteunen richting het behalen van de minimale schaalgrootte, bijvoorbeeld door het 

aanmoedigen en faciliteren van fusies. Wordt hier ook in de toekomst nog verder op ingezet? 

Daarnaast hebt u eind april 2017 besloten om een groeipad te voorzien voor de sector. Hiertoe 

werd een open oproep uitgeschreven voor 170 VTE, gericht aan alle bestaande LDE-

ondernemingen. Dit biedt hen de mogelijkheid om te groeien naar de minimale schaalgrootte 

van 5 VTE. De SERV vindt dit groeipad positief. Het kan een eerste stap zijn richting een 

oplossing tegen 1 januari 2019. De sociale partners vragen daarom inzicht in de verdeling van 

het groeipad; heeft deze maatregel haar doelstelling bereikt? 

Tot slot vraagt de SERV verduidelijking bij de zin ‘in afwachting van een structurele oplossing 

voor dit knelpunt’ uit de bijgevoegde nota. Ziet u een voldoende aantal ondernemingen dat de 

juiste schaalgrootte bereikt als een afdoende oplossing of worden er nog bijkomende pistes in 

overweging genomen?  



  

 
Wijziging BVR ter uitvoering van het decreet betreffende de LDE 

 

 

 
  4 

 

Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter  

 


