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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon 
Tim Buyse 
tbuyse@serv.be 

ons kenmerk 
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Brussel 
18 september 2017 
 

Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer 

Mijnheer de minister 
 

Met de opheffing van de wettelijke bepalingen inzake de basiskennis bedrijfsbeheer zet de 
Vlaamse Regering een nieuwe stap in de toepassing van de Europese Richtlijn 2013/55/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013.  

Het attest basiskennis bedrijfsbeheer zal zo vanaf 1 september 2019 geen verplichting meer 
zijn wanneer een zelfstandige activiteit, in hoofdberoep of in bijberoep, wordt gestart en 
daarvoor een ondernemingsnummer wordt aangevraagd. 

De SERV ondersteunt van de beslissing van de Vlaamse Regering om deze wettelijke vereiste 
op te heffen, daar ze in strijd is met de Europese regelgeving.  

De verplichting tot het voorleggen van een basiskennis bedrijfsbeheer beoogde evenwel een 
relevant doel: het beperken van het aantal faillissementen en het garanderen van voldoende 
ondernemerscompetenties. Het is voor de SERV dan ook cruciaal dat deze doelstelling deel 
blijft uit maken van de visie van de Vlaamse Regering. Naast een nettogroei van het aantal 
ondernemingen, is een sterke focus op de kwaliteit van het ondernemerschap nodig. 
Economisch en financieel kwalitatief ondernemerschap is uiteraard in de eerste plaats van 
belang voor de (startende) zelf, maar ook voor de consument die producten afneemt, de 
werknemer die aan de slag is en de overheid die het bedrijf misschien economisch 
ondersteunt. 

De SERV meent dat het in de bisnota aan de Vlaamse Regering (VR 2017 1407 
DOC.0797/1Bis) voorgelegde plan van aanpak inzake ondernemerschapscompetenties een 
duidelijke eerste aanzet geeft. Aandacht voor ondernemerschapscompetenties in het 
onderwijs is absoluut belangrijk.   

Er is evenwel meer mogelijk om de levensduur van startende ondernemingen te verlengen en 
de ondernemerskwaliteit te versterken. Ook private spelers, zoals werkgeversorganisaties, 
spelen een cruciale rol om startende ondernemers te begeleiden via het in de markt zetten 
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van een alternatief (opleidings)aanbod zodat elke ondernemer zich kan voorbereiden op de 
opstartfase van een onderneming. 

De sociale partners in de SERV roepen de Vlaamse Regering ook op een beleid te ontwikkelen 
dat in een zeer vroeg stadium zwakke schakels detecteert. Daarnaast moet het beleid inzake 
ondernemerschapscompetenties ook rekening houden met de nieuwkomers die in Vlaanderen 
een zaak willen opstarten. Verder is de SERV van mening dat de Vlaamse Regering moet 
blijven inzetten op een flankerend beleid in het kader van faillissementspreventie en preventief 
bedrijfsbeleid. De sociale partners verwachten dan ook dat het beleid uit het verleden 
hieromtrent geëvalueerd wordt, zodat de inzichten die daar uit voortkomen kunnen 
meegenomen worden.  

De SERV is er wel van overtuigd dat een te lange overgangsperiode niet wenselijk is. Een 
overgangstermijn van één jaar (en dus inwerkingtreding op 1 september 2018) is nog steeds 
voldoende lang om het plan van aanpak uit te werken en de verschillende actoren in staat te 
stellen zich aan dat plan aan te passen, maar zou tegelijk het risico verminderen op praktijken 
waarbij reeds in de overgangsperiode geen bewijs van basiskenns bedrijfsbeheer meer zou 
worden gevraagd.  

Tot slot wenst de SERV te informeren in welke mate de Vlaamse overheid de mogelijke impact 
van verschillende wetgeving omtrent basiskennis bedrijfsbeheer in de verschillende regio’s op 
ondernemers heeft bestudeerd.    
 

Hoogachtend 

 

Pieter Kerremans 

administrateur-generaal  

 

Ann Vermorgen 

voorzitter 

 


