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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot opheffing van het koninklijk besluit van 21 december 
1974 tot bepaling van de eisen tot uitoefening van de beroepsbekwaamheid van installateur-frigorist in de kleine en 
middelgrote handels- en ambachtsondernemingen en het koninklijk besluit van 29 januari 2007 betreffende de 
beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten van het bouwvak en van de elektrotechniek, 
alsook van de algemene aanneming  

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

Ontvangst adviesvraag: 12 juli 2018 

Adviestermijn: 30 dagen maar verlengd tot 3 september 2018 

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

Goedkeuring raad: 3 september 2018 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

 

Martelaarsplein 7 

B-1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_20180903_Opheffing_beroepsbekwaamheden_bouw_wk 3 september 2018 

wknaepen@serv.be   

Tim Buyse 

tbuyse@serv.be 

  

Opheffing beroepsbekwaamheden gereglementeerde beroepen in de bouw 

Mijnheer de minister 

 

U vroeg de SERV op 12 juli 2018 om advies over de opheffing van twee koninklijke besluiten 

die de beroepsbekwaamheden regelen van 11 beroepen gerelateerd aan de bouwsector: 

installateur-frigorist; ruwbouwactiviteiten; stukadoor,- cementeer- en dekvloeractiviteiten; 

tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten; dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten; 

plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaker; algemeen schrijnwerk; 

eindafwerkingsactiviteiten; installatieactiviteiten voor centrale verwarming, klimaatregeling, 

gas en sanitair; elektrotechnische activiteiten; algemene aannemingsactiviteiten. 

De opheffing van deze twee koninklijke besluiten vormt de derde stap in een gefaseerd proces 

van evaluatie en bijsturing van de beroepsbekwaamheden in het licht van de Europese 

Richtlijn 2013/55/EU tot wijziging van de Richtlijn 2005/36/EU betreffende de erkening van 

beroepskwalificaties. 

De SERV neemt nota van de beslissing van de Vlaamse Regering en wijst erop dat de 

verplichting tot het voorleggen van een basiskennis bedrijfsbeheer een relevant doel beoogde: 

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 uitmaken 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. Om deze 

doelstelling te handhaven, dient, complementair aan de lopende zoektocht naar waardevolle 

alternatieven in samenspraak met de betrokken stakeholders, de Vlaamse Regering sterk 

blijven inzetten op sensibilisering en opleiding.  

Tensotte wenst de SERV te wijzen op de interregionale problematiek van de 

beroepsbekwaamheden. Ingevolge de zesde staatshervorming van 1 juli 2014 zijn immers de 

drie gewesten bevoegd inzake het vestigingsbeleid. Tot op heden zijn in Brussel en Wallonië 

geen initiatieven ondernomen om de beroepsbekwaamheden in de bouwsector af te schaffen. 
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In afwachting van verdere stappen in deze gewesten, impliceert dit een nadelige 

concurrentiepositie voor de Vlaamse onderneming: in Wallonië en Brussel dient hij een bewijs 

basiskennis bedrijfsbeheer en een bewijs beroepskennis (in geval van een gereglementeerd 

beroep) voor te leggen waarover hij niet langer beschikt, het omgekeerde is niet het geval. 

Voor Europese bouwondernemingen kunnen in geen van de drie gewesten 

vestigingswoorwaarden opgelegd worden. De SERV vraagt dat de Vlaamse Regering alvast 

de mogelijke impact van verschillende regelgeving omtrent basiskennis bedrijfsbeheer en 

gereglementeerde beroepsbekwaamheden in de verschillende regio’s op ondernemers in 

kaart brengt. Verdergaand pleit de SERV ervoor dat bij ongewijzigde situatie (het voorlopig in 

standhouden van vestigingsvereisten in Wallonië en Brussel) de Vlaamse Regering nog vóór 

de inwerkingtreding van de opheffingsbepalingen het overleg aangaat met andere gewesten 

om te komen tot mogelijke initiatieven die eventuele negatieve gevolgen voor Vlaamse 

ondernemingen kunnen inperken.  

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 

 


