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Aan de heer Philippe Muyters 
Vlaams minsiter van Financiën, Begroting,  
Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport 
Koning Albert II – laan 19 - Phoenixgebouw 
1210   BRUSSEL 
 

 
  

 
 
 
Betreft :   Uw adviesvraag dd. 21 januari ll. m.b.t. de afbakening van de sectoren van private 

arbeidsbemiddeling en aanduiding van de meest representatieve 
beroepsfederaties in het kader van de nieuwe Vlaamse regelgeving private 
arbeidsbemiddeling.  

 
 
 
Mijnheer de minister, 
 
Zoals vermeld in Uw adviesvraag, moet door de inwerkingtreding van de nieuwe Vlaamse 
regelgeving inzake private arbeidsbemiddeling op 1 januari ll. het ministerieel besluit van 27 
oktober 2000 tot vaststelling van de sectoren van arbeidsbemiddeling en tot erkenning van de 
meest representatieve beroepsfederaties voor deze sectoren, vervangen worden.  
Het artikel 2, 6e van het Besluit van de Vlaamse regering dd. 10 december 2010 tot uitvoering 
van het Decreet betreffende de private arbeidsbemiddeling bepaalt dat - in het kader van de 
betreffende regelgeving – een beroepsfederatie door de bevoegde Vlaamse minister kan 
erkend worden en dat dit gebeurt op advies van de SERV. 
In dit artikel is tevens bepaald dat een beroepsfederatie wordt erkend voor een door de SERV 
vastgestelde “sector”. 
 
Ingevolge voornoemd Ministerieel Besluit van 27 oktober 2000 werd - op advies van de SERV -
volgende afbakening van sectoren op vlak van arbeidsbemiddeling vastgelegd : 
* uitzendarbeid 
* werving – selectie – executive search 
* outplacement 
* arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten 
* arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars 
 
Het Dagelijks Bestuur van de SERV is van mening dat bovenstaande sectorafbakening in de 
nieuwe Vlaamse regelgeving terzake, kan behouden blijven. 
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Na voordracht door de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de SERV werden – in het 
kader van de vorige Vlaamse regelgeving – op voorstel van de SERV volgende organisaties 
erkend als meest representatieve beroepsfederatie voor de betreffende sector :  
* voor uitzendarbeid :  UPEDI – Federatie van de Uitzendbureaus 
* voor werving – selectie – executieve search :  
 - FWS-FRS : Federatie van wervings- en selectiebureaus 
 - Bexsa : Belgian Executive Search Association 
* voor outplacement : NVOB – Nationale Vereniging van Outplacementbureaus 
* voor arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars : 
 - de Federatie van Arbeidsbemiddelaars voor Beroepssporters (FAB) 
Voor de sector “arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten” werd door de SERV vastgesteld 
dat er geen representatieve federatie, was. 
 
Gegeven het feit dat de organisaties UPEDI ; FWS-FRS ; Bexsa en NVOB inmiddels werden 
geïntegreerd in de overkoepelende federatie Federgon, stelt het Dagelijks Bestuur van de 
SERV – op voordracht van de werkgeversorganisaties vertegenwoordigd in de raad – voor om 
Federgon aan te duiden als meest representatieve beroepsfederatie voor de sectoren 
uitzendarbeid ; werving – selectie – executive search en outplacement. 
Voor de sector “arbeidsbemiddeling van betaalde sportbeoefenaars” wordt de Federatie van 
Arbeidsbemiddelaars voor Beroepssporters – FAB – als meest representatieve 
beroepsfederatie voorgesteld.  
Voor de sector “arbeidsbemiddeling van schouwspelartiesten” is nog steeds geen 
representatieve beroepsfederatie bekend.  
 
Bovenstaand advies dat het Dagelijks Bestuur van de SERV op zijn bijeenkomst van 16 februari 
ll. heeft geformuleerd, wordt U overgemaakt, Mijnheer de Minister, onder voorbehoud van 
bekrachtiging door de Raad op zijn bijeenkomst van 9 maart e.k.. 

 
 
 

Met bijzondere hoogachting, 
 
 
 
 
 

Pieter Kerremans,  Caroline Copers 
Administrateur-generaal.    Voorzitter. 
 
 
 
 


