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Aan de heer Frank VANDENBROUCKE  
Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming 
Hendrik Consciencegebouw 
Koning Albert II-laan 15 
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Betreft : adviesvraag ervaringsbewijs filiaalhouder reisbureau 
 
 
Mijnheer de Minister, 
 
 
Bij brief van 19 februari 2007 heeft u de SERV gevraagd tegen 15 maart 2007 te adviseren over de 
opportuniteit van een ervaringsbewijs ‘filiaalhouder reisbureau’ in het licht van een Besluit van de 
Vlaamse regering dat wordt voorbereid door Minister Bourgeois. Dit besluit zou het statuut van de 
reisbureaus regelen en men zou hierin ook bepalingen willen opnemen over de kwalificaties van 
filiaalhouders. 
 
Gezien het feit dat de SERV niet op de hoogte is van de inhoud van het in voorbereiding zijnde besluit en 
ook niet bij de besprekingen is betrokken geweest, is het moeilijk voor de SERV een uitspraak ten gronde 
te doen. De SERV wil echter wel de opportuniteitsbeoordeling helpen ondersteunen en geeft daarom aan 
hoe dergelijk beoordelingsproces in de SERV zou verlopen en welke criteria daarbij zouden worden 
gehanteerd.  
 
Sectorale sociale partners die een aanvraag willen indienen bij de SERV om op de lijst te komen van 
geadviseerde ervaringsbewijzen, krijgen een oproepbrief en een aanvraagfiche toegestuurd.  
Hierin geeft de SERV enkele aandachtspunten en criteria op die kunnen helpen bij de afweging om voor 
een bepaald beroep een ervaringsbewijs aan te vragen:  

- Is het voorstel paritair gesteund? Dit om de gedragenheid van het voorstel in de betrokken sector – 
en dus het effect en de meerwaarde ervan – en de medewerking aan het ontwikkelwerk voor de 
standaard te garanderen;  

- Is er een beroepsprofiel dat door de SERV is gemaakt of gelegitimeerd: dit om het ontwikkelproces 
van de standaard vlot te laten verlopen, en ook omdat het een decretale voorwaarde is. Indien er 
nog geen dergelijk beroepsprofiel is, moet de sector zich engageren dat eerst te maken vooraleer 
gestart wordt met het ontwikkelwerk voor de standaard; 
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- Valt het ervaringsbewijs samen met het beroepsprofiel of met een onderdeel ervan: 

beroepsprofielen zijn soms ruimer opgevat en daarom moeten de aanvragers aangeven voor welke 
onderdelen men een ervaringsbewijs wil creëren. De afbakening van het beroep waarvoor een 
ervaringsbewijs kan worden aangevraagd moet dus op voorhand duidelijk worden onderzocht. Het 
kan zijn dat één beroepsprofiel potentieel meerdere ervaringsbewijzen bevat. Belangrijk bij deze 
keuze is het effect van het ervaringsbewijs op de arbeidsmarkt goed in te schatten. Het moet 
namelijk voor werknemers, werkenden en werkzoekenden een haalbare kaart zijn om het 
ervaringsbewijs te behalen. Als de afbakening van het ervaringsbewijs te breed wordt genomen, 
zullen weinig beroepsbeoefenaars het kunnen behalen. Wordt het ervaringsbewijs te smal gemaakt, 
dan wordt het vaak te bedrijfs- of organisatiespecifiek, wat ook moet vermeden worden omdat het 
dan niet aantrekkelijk genoeg kan zijn voor alle werkgevers uit een bepaalde sector, of omdat het te 
weinig kansen biedt aan de kandidaten om ermee in- of door te stromen op de arbeidsmarkt.  

- Wat is de relevantie (civiel effect of arbeidsmarkteffect) van het aangevraagde ervaringsbewijs? 
Welke toegevoegde waarde kan het hebben van een ervaringsbewijs betekenen voor de 
werknemers, werkenden, werkzoekenden en  werkgevers? Bestaat er in de sector een reële  
behoefte aan het ervaringsbewijs? Hoeveel mensen zouden geïnteresseerd kunnen zijn in het 
behalen van een ervaringsbewijs (wat is het potentieel)? Bestaat er een reële behoefte bij 
(potentiële) werknemers, werkzoekenden, werkenden aan het valoriseren van hun competenties 
voor het betreffende beroep? Is er een reële vraag bij (potentiële) werkgevers? Aan welke behoefte, 
knelpunten, problemen die werkgevers ervaren zou het ervaringsbewijs kunnen remediëren (bv. 
knelpuntberoepen)?  

- Waar zouden de ervaringsbewijzen het meeste effect kunnen hebben? Waar zitten de tekorten aan 
competenties? Waar zijn er competentieleemtes in de sector die via het uitreiken van 
ervaringsbewijzen zouden kunnen opgevuld worden? Waar ontstaan nieuwe behoeften? Zijn er 
bijvoorbeeld nieuwe beroepen of snel groeiende segmenten in de sector waarvoor 
competentietekorten bestaan? 

- Kan er gedacht worden aan een ontwikkelpad voor de ervaringsbewijzen over verschillende jaren? 
Verschillende ervaringsbewijzen kunnen ook een doorgroei binnen een sector beschrijven en dan is 
het beter aan de opbouw van een reeks ervaringsbewijzen te denken dan alles in 1 bepaald 
ervaringsbewijs te willen steken/ 

- Welke relatie is er tussen het voorgestelde ervaringsbewijs en bestaande reglementeringen en 
certificaten (vb. veiligheid, vestigingswet, Europese richtlijnen…)? Als voor het beroep reeds 
bepaalde certificaten/kwalificaties vereist zijn, is het essentieel eerst na te gaan wat de meerwaarde 
van een ervaringsbewijs nog kan zijn ten opzichte van het bestaande certificaat/kwalificatie en wat 
de inhoud van het ervaringsbewijs dan precies moet zijn.  

- Hetzelfde geldt voor de verhouding van het ervaringsbewijs ten opzichte van bv. statutaire 
voorwaarden, bepalingen enzovoort.  

- De ervaringsbewijzen dienen om elders verworven competenties te valoriseren. Het is niet de 
bedoeling dat een ervaringsbewijs wordt opgesteld om opleidingen te accrediteren of in de plaats 
komt van een opleiding in het onderwijs (tenzij dit omstandig kan worden gemotiveerd).  
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Beroepscompetenties kan men via verschillende wegen verwerven, en dan is ervaringsbewijs een 
‘andere’ weg dan een opleiding, maar niet noodzakelijk een vervanging ervan. 

- Gaat het om een beroep waarin veel kansengroepen (bv. kortgeschoolden, allochtonen, personen 
met een arbeidshandicap, oudere werknemers en werkenden,…) zitten of zouden kunnen instromen 
mits een ervaringsbewijs? Waarom? 

- Gaat het om een beroep met een sterke concentratie van vrouwelijke werknemers en werkenden? 
Wat is de verhouding (%) tussen mannen en vrouwen in dit beroep? Zou een ervaringsbewijs 
positieve effecten kunnen hebben voor de werkgelegenheid van vrouwen in het beroep?  

- Is het opportuun om een aanvraag in te dienen gezamenlijk met andere indieners, wat mogelijks het 
draagvlak vergroot én het effect van een ervaringsbewijs. 

 
Zeker ook belangrijk om te overwegen is of er kandidaat-testcentra zullen gevonden worden die aan de hoge 
vereisten voldoen om erkend te worden.  

         
Om de potentiële indieners van een voorstel van ervaringsbewijs te ondersteunen, kan het SERV-
secretariaat op hun uitdrukkelijke vraag extra toelichting komen geven over de ervaringsbewijzen, de 
aanvraagprocedure, en -criteria. Deze toelichting vindt best plaats voordat de aanvragen officieel zijn 
ingediend.  
Hoewel het SERV-secretariaat de voorgestelde ervaringsbewijzen niet inhoudelijk kan en wil beoordelen 
– dat is het prerogatief van de indienende sociale partners – heeft het SERV-secretariaat in de procedure 
een ‘knipperlicht’moment ingevoerd. Het knipperlicht gaat aan bv. als in de aanvraagfiches zaken 
onvoldoende zijn ingevuld of geargumenteerd, als blijkt dat er misverstanden zijn over de doelstelling van 
het ervaringsbewijs, als er afwijkingen zijn tussen het beroepsprofiel en het voorgestelde 
ervaringsbewijs,…. 
De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk aangevraagde voorstellen blijft echter bij de indienende 
sociale partners liggen.  
 
Wij hopen, mijnheer de minister, dat u dit advies kan gebruiken als basis voor verdere gesprekken en 
blijven steeds ter beschikking voor toelichting,   

 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
 

 Pieter Kerremans,  
 administrateur-generaal  


