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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, 5en 7 van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 24 mei2019 tot uitvoering van het decreet van 29 maart 2019betreffende het kwaliteits- en 
registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie 

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

Ontvangst adviesvraag: 3 mei 2021 

Adviestermijn: 30 dagen 

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

Goedkeuring raad: 31 mei 2021 

 

   

Contactpersoon:  Linde Buysse - lbuysse@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 

B-1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Linde Buysse SERV_BR_20210531_kwaliteitsregistratie_WSE 31 mei 2021 

lbuysse@serv.be   

Wijziging BVR kwaliteits- en registratiemodel dienstverleners WSE 

Mevrouw de viceminister-president 

 

De SERV ontving uw adviesvraag over de wijziging van het BVR betreffende het kwaliteits- en 

registratiemodel van dienstverleners in het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE). 

Deze wijziging omvat een verlenging van de geldigheid van het goedkeuringsbewijs (of standaard 

WSE) tot 31 december 2022 in plaats van 2 september 2021. Er worden ook enkele verfijningen 

aan het huidig besluit aangebracht: het toepassingsgebied wordt geactualiseerd, de definities van 

‘auditor’ en ‘assessor’ worden verduidelijkt en bij de verklaring op erewoord wordt het aanleveren 

van bewijsstukken geregeld. 

De SERV merkt op dat intussen de communicatie is gestart1 en advisering op de verlenging van 

de standaard WSE en voorgestelde verfijningen geen impact heeft. De SERV vraagt wel twee 

zaken: 

 dat de kwaliteitsregistratie van de dienstverleners met een privaat kwaliteitslabel voor 

dezelfde periode wordt verlengd als de standaard WSE indien het certificaat afloopt voor 2 

september 2021. 

 om snel werk te maken van het principe van wederkerigheid2 binnen alle beleidsdomeinen. 

 

 
1  Zie https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-

economie/overgangsmaatregelen.  

2  Indien het kwaliteitssysteem van een ander beleidsdomein voldoet aan de minimale kwaliteitsvoorwaarden van 
WSE, dan moeten de dienstverleners die als kwaliteitsvol worden erkend door dat kwaliteitssysteem ook worden 
erkend door WSE. En omgekeerd, andere beleidsdomeinen moeten de dienstverleners die WSE als 
kwaliteitsvol erkent ook toetsen aan hun minimale kwaliteitsvoorwaarden. Als deze dienstverleners hieraan 
voldoen dan moeten zij in deze beleidsdomeinen automatisch als kwaliteitsvol worden gelabeld. 

https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie/overgangsmaatregelen
https://www.vlaanderen.be/kwaliteits-en-registratiemodel-van-dienstverleners-binnen-werk-en-sociale-economie/overgangsmaatregelen
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


