
 

Brussel, 14 april 2004 
50/AAG/kv/brfAdvMeerwaardeneconomie 

 
 
 

Dhr. Renaat LANDUYT, 
Minister vice-president van de Vlaamse regering 
Vlaamse minister van Werkgelegenheid & Toerisme 
Koolstraat      35 
 
1000    BRUSSEL 

 
 
 
Betreft : Adviesvraag voorontwerp van decreet houdende een impuls- en 
ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
 
Op 23 maart vroeg u de SERV om spoedadvies over het voorontwerp van decreet houdende een 
impuls- en ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie. 
 
Onder voorbehoud van bekrachtiging door de raad op 14 april 2004, vindt u hierbij de opmerkingen 
van de SERV. 
 
Dit decreet heeft als opzet een decretale onderbouw te voorzien voor die instrumenten die 
voortvloeien uit het besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende een impuls- en 
ondersteuningsprogramma voor de meerwaardeneconomie. Het voorontwerp van decreet vormt 
tevens een uitvoering van afspraken uit de Ondernemingsconferentie. 
 
De raad is tevreden dat nu een decretale basis geboden wordt aan tal van uitvoeringsbesluiten die 
reeds enkele jaren in voege zijn. Het is tevens positief dat nu via decreet een overzicht geboden 
wordt van wat onder de meerwaardeneconomie kan verstaan worden. 
 
Dit decreet lost evenwel niet de bestaande verwarring, inzake terminologie in de 
meerwaardeneconomie, op. Integendeel, het voorontwerp van decreet creëert namelijk opnieuw twee 
nieuwe termen; startcentra (i.p.v. de huidige term incubatiecentra) en innoverend ondernemen (i.p.v. 
sociaal innoverend ondernemen). Een term als ‘innoverend ondernemen’ is in dit kader trouwens te 
breed opgevat, en de raad dringt er dan ook op aan om de term ‘sociaal innoverend ondernemen” te 
behouden. De SERV vraagt tevens dat om verdere verwarring te vermijden de ‘oude’ terminologie 
ook decretaal verankerd wordt. 
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De raad vraagt zich eveneens af of dit voorontwerp van decreet nog wel conform is met de Europese 
richtlijn over tewerkstellingssteun. Bestaande projecten werden in het verleden vrijgesteld van 
aanmelding bij de Europese Commissie. Dit voorontwerp creëert echter ook nieuwe initiatieven zoals 
de activiteitencoöperatieven, die zullen aangemeld moeten worden bij de Europese Commissie. De 
SERV stelt dan ook voor dat op voorhand afgetoetst wordt of de maatregelen conform de Europese 
richtlijn zijn. 
 
Ook op federaal vlak bestaan verschillende maatregelen die de sociale economie trachten te 
stimuleren. Hiervoor wordt onder andere de SINE-maatregel aangewend. Hierdoor is ondertussen 
een onoverzichtelijk kluwen ontstaan van tewerkstellingsmaatregelen, subsidie-systemen, 
erkenningsregelingen, definities,… Het is voor de raad dan ook wenselijk dat bekeken wordt hoe de 
verschillende maatregelen op zowel Vlaams als federaal vlak op elkaar afgestemd kunnen worden. 
 
Hiermee verband houdende stelt zich de vraag naar de toegelaten en niet-toegelaten cumuls, zowel 
binnen dit decreet als daarbuiten. Er dient volgens de raad in dit decreet duidelijk afgebakend te 
worden welke maatregelen kunnen gecumuleerd worden en welke niet. Het is voor de raad in ieder 
geval belangrijk dat elke vorm van dubbelfinanciering dient vermeden te worden. 
Binnen het afstemmingsproces tussen de Vlaamse en federale maatregelen in het kader van de 
sociale economie dient dus de cumulproblematiek een wezenlijk onderdeel uit te maken. 
 
Tot slot merkt de raad op dat in dit decreet een aantal initiatieven opgenomen worden zoals 
adviesbureaus, activiteitencoöperatieven, startcentra,… die allen een expertise hebben/opbouwen 
met betrekking tot het innoverend ondernemen. Indien men deze expertise optimaal wil aanwenden 
en men dus wil komen tot een efficiënt werkend Kenniscentrum, stelt de raad voor dat deze 
initiatieven op subregionaal niveau samenwerken. 
 
Artikel 2, 4°: 
Hierin wordt bepaald welke beginselen een aanvrager of onderneming moet onderschrijven in het 
kader van het charter van de meerwaardeneconomie. Volgens de raad zijn enkele van deze 
verbintenissen onvoldoende concreet ingevuld zoals bv. de termen duurzame werkgelegenheid, 
billijke arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden,enz. De raad vraagt daarom dat volgende 
verbintenissen in de memorie van toelichting opgenomen worden: 

 De invoegwerknemers moeten in dienst genomen worden met een arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde duur; 

 De invoegwerknemers moeten volgens de in de sector vigerende lonen vergoed worden; 
 Gedurende minstens 4 jaar na de laatste uitbetaling van een premie voor een invoegwerknemer 

moet het aantal voltijdse equivalenten gehandhaafd blijven; 
 De kapitaalvergoeding in invoegbedrijven (niet in invoegafdelingen) moet beperkt zijn tot 8%; 
 Indien het aantal arbeidsplaatsen vermindert, hebben de ontslagen invoegwerknemers het recht om 

beroep te doen op een erkend outplacementbureau. 
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Artikel 3, 3°: 
Dit artikel bepaalt dat een erkenning verleend wordt voor 10 jaar, waarna deze na een evaluatie kan 
hernieuwd worden. Dit strookt echter niet met de oorspronkelijke logica dat invoegbedrijven- en 
afdelingen na hun ‘invoegperiode’ zouden moeten opereren als reguliere bedrijven. De raad vraagt 
dan ook dat het systeem van hernieuwing niet veralgemeend wordt en dat dus hernieuwing enkel 
mogelijk gemaakt wordt in zeer specifieke uitzonderingsgevallen. 
 
Artikel 4: 
De raad schaart zich achter de zienswijze dat enkel ondernemingen die maximaal drie jaar bestaan 
een aanvraag tot erkenning als invoegbedrijf kunnen indienen. Ondernemingen die langer bestaan 
dienen beroep te doen op het systeem van invoegafdelingen. Zo deze termijn van drie jaar verlaten 
wordt, vervalt inderdaad het onderscheid tussen invoegbedrijven (starters) en invoegafdelingen. De 
SERV dringt erop aan dat deze regel blijvend toegepast wordt. 
 
Artikel 9: 
Door middel van dit artikel zal de Vlaamse regering de procedures met betrekking tot de erkenning 
bepalen. De betrokkenheid van de lokale sociale partners mag hier echter niet uit het oog verloren 
worden. Er dient decretaal verankerd te worden dat de SERR om advies moet gevraagd worden over 
de erkenningen als invoegbedrijf- of afdeling. In dit advies zal de SERR het belang moeten nagaan 
van het project in het kader van de regionale tewerkstellingspolitiek, en dus bv. moeten nagaan of er 
voldoende invoegwerknemers beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het advies zal ook moeten 
onderzoeken of het project geen eventuele concurrentieverstorende uitwerkingen met zich 
meebrengt. 
 
Wat betreft de erkenning van invoegafdelingen vraagt de raad dat de ondernemingsraad of bij 
ontstentenis daarvan de syndicale delegatie of bij ontstentenis daarvan de 
werknemersvertegenwoordiging, om advies gevraagd wordt. Dit advies zal dan voorgelegd worden 
aan de Vlaamse administratie. 
 
Artikel 14: 
Het is voor de raad cruciaal dat enkel startcentra kunnen erkend worden die voorzien in een 
structurele betrokkenheid van de sociale partners in hun werking. 
 
Artikel 15: 
Dit artikel bepaalt de opdracht van de startcentra, i.e. een sterke impuls geven aan de ontwikkeling 
van sociaal innoverende bedrijven die kansengroepen aanwerven en/of een noemenswaardige 
ecologische meerwaarde hebben. Volgens de raad dreigt men hier voorbij te gaan aan de eigenheid 
van de meerwaardeneconomie die erin bestaat om in de eerste plaats kansen te bieden aan 
kansengroepen. De SERV vraagt dan ook dat dit artikel als volgt aangepast wordt: 
“[…] sociaal innoverende bedrijven die kansengroepen aanwerven en bij voorkeur ook een 
noemenswaardige ecologische meerwaarde hebben, […]” 
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Artikel 21: 
De memorie van toelichting bepaalt dat de financiële tegemoetkoming zal bestaan in de vorm van 
een adviescheque. Dit is een andere wijze van financiering dan deze welke de huidige adviesbureaus 
genieten. Het is voor de raad dan ook wenselijk dat in een billijke overgangsperiode voorzien wordt 
voor de huidige erkende adviesbureaus. Er dient vermeden te worden dat men op een abrupte wijze 
dient over te schakelen van het ene op het andere systeem. 
 
Artikel 27: 
Dit artikel stelt dat de Vlaamse regering de samenstelling van de Adviescommissie dient te bepalen. 
De raad vraagt echter een decretale verankering van de vertegenwoordiging van de sociale partners 
in deze Adviescommissie zoals vandaag de dag reeds het geval is. 
 
 
 
In de hoop u hiermee van dienst te zijn geweest, 
 
 
 

 Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Pieter Kerremans, Kris Peeters, 
Administrateur-generaal. Voorzitter. 


