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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 
betreffende de dienstencheques, wat betreft de uitsluiting van de gebruiker 

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

Ontvangst adviesvraag: 1 juli 2021 

Adviestermijn: 10 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 12 juli 2021 

 

   

Contactpersoon:  Niels Morsink - nmorsink@serv.be 
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Mevrouw 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 

Niels Morsink SERV_BR_20210712_Gebruikers_Dienstencheques 12 juli 2021 

nmorsink@serv.be   

Uitsluiting gebruikers dienstencheques 

Mevrouw de viceminister-president 

 

De sociale partners verlenen hierover een positief advies en vragen drie aanpassingen. 

Ten eerste vragen de sociale partners om in artikel Art. 3bis. 3° niet specifiek naar COVID-19 te 

verwijzen. Aangezien ook in het decreet niet specifiek naar deze pandemie wordt verwezen, kan 

door het schrappen van de specifieke verwijzing naar COVID-19, het BVR ook als basis dienen 

voor uitsluiting van gebruikers bij volgende virale pandemieën.  

Ten tweede vragen de sociale partners om de vage omschrijving ‘of vertonen van kenmerkende 

symptomen’ te vervangen door een gelijkaardige omschrijving aan artikel 2 van het MB van 25 

november 2020 omtrent de dienstencheque-sector: “Art. 2. De prestaties in de woonplaats van 

de gebruiker gaan niet door als de gebruiker of een andere persoon die aanwezig is in de 

woonplaats besmet is met het virus SARS-CoV-2 of voorwerp uitmaakt van een opgelegde 

quarantaine- of isolatiemaatregel ter bestrijding van de verspreiding van dit virus.” De sociale 

partners vragen dus om ‘besmet is met het virus’ in plaats van ‘vertonen van kenmerkende 

symptomen’ te schrijven. 

Ten derde vinden de sociale partners dat de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk op 

de hoogte zou moeten worden gebracht van een klacht zodat de dienstencheque-onderneming 

bij de desbetreffende klant geen huishoudhulp meer langs sturen. De dienstencheque-

onderneming is er namelijk wettelijk toe gehouden haar werknemers geen prestaties te laten 

verrichten in een omgeving met onaanvaardbare risico’s of in een omgeving waar de werknemers 

het slachtoffer zouden kunnen zijn van misbruiken. 

De sociale partners kijken uit naar de beloofde decreetswijziging om de overige 

uitsluitingsgronden die in het voorontwerp van decreet van 23 april 2021 werden opgenomen in 

de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen te voegen, met name de 

mogelijkheid om over te gaan tot uitsluiting van de gebruiker en de terugvordering van de subsidie 

in het geval van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk zoals 

beschreven in artikel 32ter van de wet van 4 augustus 1996. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


