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Adviesvraag: Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van de inwerkingtreding van artikel 13 van het 
decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein werk en sociale economie, 
houdende wijziging van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2010 tot uitvoering van 
het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling en tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering 
betreffende de baggervaartsector, de koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector 
Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 
Ontvangst adviesvraag: 11 september 2017 
Adviestermijn: 30 
Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 
Goedkeuring raad: 18 september 2017 
 

   
Contactpersoon:  Niels Morsink - nmorsink@serv.be 
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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon 
Niels Morsink 
nmorsink@serv.be 

ons kenmerk 
SERV_BR_20170918_RSZ_nm 
 

Brussel 
18 september 2017 
 

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 

Mijnheer de minister 
 

De SERV heeft uw adviesvraag met betrekking tot het Besluit van de Vlaamse Regering 
houdende de regeling van de inwerkingtreding van artikel 13 van het decreet van 7 juli 2017 
houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein werk en sociale economie, 
houdende wijziging van artikel 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 
2010 tot uitvoering van het decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling en tot wijziging 
van de besluiten van de Vlaamse Regering betreffende de baggervaartsector, de 
koopvaardijsector en de zeesleepvaartsector goed ontvangen. De SERV besliste vanuit 
selectiviteitsoverwegingen hierover geen advies te formuleren. 
 

Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 

 


