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Mevrouw Hilde CREVITS 

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

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

Harmonisatiemaatregelen maatwerkbedrijven 

Mevrouw de viceminister-president 

Op 23 maart 2022 vroeg u de SERV om advies over enkele harmonisatiemaat-

regelen betreffende de maatwerkbedrijven. Met dit BVR wil u binnen de 

Vlaamse regelgeving de inhoudelijke en regelgevende verschillen tussen maat-

werkbedrijven verder wegwerken. Dit gebeurt in navolging van het federale 

wetgevingsinitiatief dat sinds 1 januari 2022 de regeling inzake sociale zeker-

heidsbijdragen voor alle maatwerkbedrijven uniformiseert. Op die manier wil u 

komen tot een meer gelijke behandeling van de maatwerkbedrijven.  

De SERV geeft een positief advies bij dit ontwerp van BVR. De Vlaamse sociale 

partners kunnen zich vinden in deze harmonisering, die zij in het verleden zelf 

al hadden gevraagd1. Verder vinden zij het belangrijk dat de middelen die hier-

door vrijkomen opnieuw in de sector worden geïnvesteerd. De SERV vindt het 

dan ook positief dat het vrijgekomen budget grotendeels zal worden ingezet 

voor de creatie van bijkomende arbeidsplaatsen voor doelgroepwerknemers 

en omkaderingspersoneelsleden. Daarnaast apprecieert de SERV dat u de res-

terende middelen zal aanwenden voor een verdere harmonisering van de 

loon- en arbeidsvoorwaarden.  

Tot slot heeft de SERV nog twee technische bemerkingen.  

• Artikel 3 van dit BVR schrapt artikel 4bis van het KB van 3 mei 1999. 

Door deze schrapping wordt artikel 131quinquies, §2 van het KB van 25 

november 1991 zonder voorwerp. Om verwarring in de toekomst te 

vermijden wordt best ook §2 van dit laatste artikel geschrapt.  

 

1  Commissie Diversiteit (2 december 2015). Actielijst arbeidsbeperking 2020. SERV, Brussel, Com-

missie Diversiteit (14 december 2016). Engagementsverklaring bij actielijst arbeidsbeperking 

2020. SERV, Brussel, Commissie Diversiteit (22 november 2021). Actielijst arbeidsbeperking 

2030. SERV, Brussel 
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• Artikel 2 van dit BVR heeft betrekking op het BVR van 27 oktober 1993 

tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, 

gewijzigd bij o. a. het BVR van ‘1 februari 2088’. Dat laatste moet wor-

den gewijzigd naar het BVR van 1 februari 2008.  

 

Hoogachtend  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 


