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Adviesvraag: Voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikels 50 en 63, § 2, 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: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 21 oktober 2020 

Adviestermijn: 30  dagen 

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

Goedkeuring raad: 3 november 2020 

 

   

Contactpersoon:  Nele Vanheeswijck - nvanheeswijck@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 

Nele Vanheeswijck SERV_BR_20201103_ Aanpassing_BVR_LDE 3 november 2020 

nvanheeswijck@serv.be   

Aanpassing BVR ter uitvoering van het decreet LDE  

Mevrouw de minister 

 

Op 21 oktober vroeg u de SERV om advies over het BVR tot tijdelijke buitenwerkingstelling van 

art. 50 en tot wijziging van art. 63 van het BVR tot uitvoering van het decreet betreffende de lokale 

diensteneconomie. Hiermee stelt u voor om de automatische vermindering van contingent voor 

iedere LDE-onderneming waarbij de invulling van het contingent op kalenderjaarbasis minder 

bedraagt dan 90% van het toegekende contingent, evenals het realiseren van de minimale 

schaalgrootte van 5 VTE doelgroepwerknemers per LDE-onderneming tegen 1 januari 2021, uit 

te stellen tot de inwerkingtreding van het decreet individueel maatwerk. 

Rekening houdend met de socio-economische impact van de coronacrisis op de LDE en het 

voornemen om de LDE in te kantelen in het individueel maatwerk, kan de SERV zich vinden in 

de tijdelijke oplossing voor beide bepalingen. Wel vraagt de SERV dat het Departement WSE en 

VDAB zo snel als mogelijk werk maken van het aangekondigde plan van aanpak (incl. monitoring) 

om de onbenutte plaatsen in de LDE zo maximaal mogelijk in te vullen. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Danny Van Assche 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


