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Schorsing uitvoeringsbesluiten maatwerk door Raad van State 
 

Op  26 januari heeft de Raad van State de uitvoeringsbesluiten van het maatwerkdecreet 

geschorst. Groep Maatwerk, de koepel van de voormalige beschutte werkplaatsen, reikt de hand 

naar minister Homans om in nauw overleg snel antwoorden te vinden op de door de Raad van State 

erkende problemen.  

 

Aanleiding  

Het BVR collectief maatwerk is van kracht sinds 1 april 2015. Twee voormalige beschutte 

werkplaatsen trokken naar de Raad van State met de vraag tot schorsing en nietigverklaring van 

deze wetgeving. De argumentatie was dat er rechtsonzekerheid was, waardoor de beschutte 

werkplaatsen het realiseren van hun doelstelling, met name de tewerkstelling van personen met 

een handicap, bedreigd zagen. 

 

Groep Maatwerk, de koepel van de voormalige beschutte werkplaatsen, deed in deze procedure een 

tussenkomst om aan te geven dat de bezorgdheid die aan de grondslag ligt van deze tussenkomst 

leefde bij meerdere maatwerkbedrijven.  

 

Vandaag schorst de Raad van State het BVR met betrekking tot maatwerk. Volgens de Raad van 

State bevat de betreffende wetgeving onwettige overgangsbepalingen en is er ook een schending 

van de rechtszekerheid van de maatwerkbedrijven.  

 

Wat nu? 

Groep Maatwerk reikt bij deze minister Homans de hand om in nauw overleg snel antwoorden te 

vinden op de door de maatwerkbedrijven aangekaarte en de Raad van State erkende problemen. 

Francis Devisch, directeur van Groep Maatwerk: “Groep Maatwerk wil zo snel als mogelijk komen tot 

een maatwerkkader dat de maatwerkbedrijven voldoende rechtszekerheid geeft. De procedure bij 

de Raad van State is voor de twee maatwerkbedrijven en Groep Maatwerk geen doel aan zich maar 

een middel om tot een werkbaar en rechtvaardig maatwerk te komen. Onze leden willen vooral 

verder werken om op die manier de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap te blijven 

garanderen.” 

 

 

Maatwerk 

Op 1 april 2015 ging de maatwerk regelgeving van start. Wat betekende dit concreet?  De beschutte 

en sociale werkplaatsen werden omgevormd tot maatwerkbedrijven. Door de integratie van deze 

werkvormen vervielen de schotten tussen de traditionele doelgroepen van beschutte en sociale 

werkplaatsen, met name personen met een arbeidshandicap en langdurig werklozen/personen met 

een psychosociale problematiek. Binnen het maatwerkdecreet werden subsidies toegekend aan 

maatwerkbedrijven: concreet ging het om een werkondersteuningspakket, een organisatiepremie en 

een infrastructuurondersteuning. Elke doelgroepwerknemer kreeg een ondersteuningspakket, 

waarbij werknemers van voormalige beschutte werkplaatsen (personen met een arbeidshandicap) 

gemiddeld minder ondersteuning krijgen dan werknemers van sociale werkplaatsen (personen met 

een psychosociale problematiek). In theorie zou het  werkondersteuningspakket per werknemer 
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bepaald worden in functie van de reële ondersteuningsnood. Dit is het zogeheten rugzakprincipe, 

waarbij op basis van de individuele noden van de werknemer een rugzak op maat werd gemaakt.  

 

Binnen het maatwerk kader was ook veel aandacht  voor doorstroom van werknemers naar het 

reguliere circuit, vanuit de idee dat plaatsen beperkt zijn en deze maximaal dienen te worden 

ingezet voor mensen die deze ondersteuning echt nodig hebben. 

 

Door het maatwerkdecreet worden 26.000 personen gevat, waarvan 20.000 met een 

arbeidshandicap. 

 

Meer info? 

Francis Devisch, directeur Groep Maatwerk via francis.devisch@groepmaatwerk.be of 0473/42.52.80 

 

Groep Maatwerk 

Groep Maatwerk is de koepelfederatie van de voormalige beschutte werkplaatsen. Haar 49 leden 

stellen 80% van de doelgroepwerknemers binnen maatwerk tewerk. 

 

Voor meer informatie over de sector kan u terecht op www.groepmaatwerk.be  
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