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De heer Philippe MUYTERS 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 
Linde Buysse SERV_BR_20181029_VerwervenTitelBeroepsbekwaamheid_lb 29 oktober 2018 
lbuysse@serv.be   

Ontwerp van BVR betreffende het verwerven van een titel van beroepsbekwaamheid 

Mijnheer de minister 
 

De SERV heeft uw adviesvraag betreffende het verwerven van de titel beroepsbekwaamheid 
goed ontvangen. Hiermee wordt het ontwikkelen van beroepscompetentieprofielen en 
standaarden voor ervaringsbewijzen door de VDAB verankerd. Hierbij maakt de SERV u een 
beknopt advies over. 

De sociale partners vinden het positief dat de beroepskwalificaties als basis voor de opmaak 
van de standaarden zullen worden gebruikt zodra EVC wordt uitgerold.  

Echter, om een goed civiel effect te genereren, zijn de sociale partners van mening dat een 
actieve betrokkenheid van de sectoren bij de opmaak en assessment van de standaarden 
belangrijk is.1 De SERV vraagt dat deze aftoetsing met de betrokken sectoren wordt 
toegevoegd aan artikel 3. 

Verder vragen de sociale partners dat nieuwe beoordelinginstanties kunnen worden erkend 
zonder dat ze daarvoor een jaar ervaring moet hebben. Artikel 8 stelt dat elke kandidaat-
beoordelingsinstantie die voor een of meer titels van beroepsbekwaamheid als erkende 
beroepsinstantie wil optreden, moet beschikken over een aantoonbare ervaring van minstens 
een jaar in het beoordelen van competenties die eigen zijn aan de titel van 
beroepsbekwaamheid waarvoor ze een erkenning als beoordelingsinstantie aanvraagt. Dit 
impliceert dat er geen ruimte is voor nieuwe spelers en acht de SERV niet wenselijk.  

Aangezien dit BVR maar ten volle kan worden uitgevoerd zodra de regelgeving van EVC en 
GKK van kracht is, wil de SERV ten slotte wijzen op het belang van een zo snel mogelijke 
uitwerking van de ontwerpdecreten EVC en GKK (en verder ook de uitvoeringsbesluiten) zoals 
geadviseerd in het advies van 2 juli 2018.2 

                                                
1  Zie advies voorontwerp van decreten EVC & GKK van 2 juli 2018 pag. 13: 

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreten-evc-gkk.  
2  Zie advies voorontwerp van decreten EVC & GKK van 2 juli 2018: https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-

voorontwerp-decreten-evc-gkk.  

https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreten-evc-gkk
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreten-evc-gkk
https://www.serv.be/serv/publicatie/advies-voorontwerp-decreten-evc-gkk
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

 


