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Adviesvraag: Ontwerp van decreet houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 13 januari 2020 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 3 februari 2020 

 

   

Contactpersoon:  Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Tim Buyse SERV_20200203_generieke_waarborgregeling_ondernemingen_BR 3 februari 2020 

tbuyse@serv.be   

Generieke waarborgregeling voor ondernemingen 

Mevrouw de viceminister-president 

 

Het ontwerp van decreet houdende een generieke waarborgregeling voor ondernemingen heeft 

als doel het decretale kader van de waarborgregeling te herzien. Aan de essentie van de 

waarborgregeling noch aan het gebruik ervan door de waarborghouders en ondernemingen wordt 

wezenlijk geraakt. Wel worden antimisbruikbepalingen en een soepelere opeisbaarheid bij afroep 

ingevoerd. De gewijzigde regelgeving verandert ook de verdeling van verantwoordelijkheden 

tussen het Vlaams Parlement, de Vlaamse Regering, de bevoegde minister en PMV/z-

Waarborgen nv. 

Het ontwerpdecreet regelt in die zin enkele essentiële aspecten. Verdere uitwerking en 

concretisering zal gebeuren in nieuwe uitvoeringsbesluiten. De SERV merkt op dat in de nota aan 

de Vlaamse Regering wel reeds verwezen wordt naar artikelen van een ontwerpbesluit waarin 

onder meer gerefereerd wordt aan de problematiek van de verwevenheid met de Wet betreffende 

de continuïteit van de ondernemingen (WCO). De SERV vraagt daarom verder betrokken te 

worden bij de uitvoeringsbesluiten. 

Verder heeft de SERV vanuit sociaal-economische invalshoek geen opmerkingen. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


