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Adviesvraag: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van de koninklijke besluiten betreffende de 
beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, 
brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorging, opticien, dentaaltechnicus, 
begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en met betrekking tot de uitoefening van zelfstandige activiteiten met 
betrekking tot fietsen en motorvoertuigen 

Adviesvrager: Philippe Muyters - Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Ontvangst adviesvraag: 28 april 2017 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 29 mei 2017 

 

   

Contactpersoon:  Tim Buyse - tbuyse@serv.be 
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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Tim Buyse SERV_BR_20170529_Opheffing_KBs_beroepsbekwaamheden_TB 29 mei 2017 

tbuyse@serv.be   

Ontwerpbesluiten opheffing van de koninklijke besluiten beroepsbekwaamheden 

Mijnheer de minister 

 

De SERV staat positief tegenover de in voorgenoemd ontwerpbesluit voorziene opheffing van 

de koninklijke besluiten betreffende de beroepsbekwaamheden van slager-groothandelaar, 

droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, 

schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorging, opticien, dentaaltechnicus, 

begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager en met betrekking tot de uitoefening van 

zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en motorvoertuigen, en dit gelet op de 

verouderde toestand van de huidige vestigingswetgeving en de beperkte juridische 

manoeuvreerruimte onder invloed van de Europese Richtlijn 2013/55/EU van het Europees 

Parlement en de Raad van 20/11/2013 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties. 

De SERV is van mening dat het verzekeren van de kwaliteit van de (dienstverlening door) 

ondernemers best gebeurt doorheen de levenscyclus van die ondernemer, wat in de toekomst 

zou kunnen versterkt worden via uitgebreide andere wet- en regelgeving (die al deels bestaat, 

cf. RIA) en initiatieven vanuit de sectoren zelf. Aanvullend kan volgens de SERV de afschaffing 

van de beroepsbekwaamheden ook een impuls betekenen om het beleidsondersteunend 

instrumentarium van VLAIO meer op kwaliteit te beoordelen, en dit instrumentarium te 

dynamiseren om te komen tot een grotere erkenning, kwaliteitsverhoging, continue verbetering 

en vernieuwing. 
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


