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De heer Philippe Muyters 

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport 

Martelaarsplein 7 

1000 Brussel 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Niels Morsink SERV_BR_20181217_Verzameldecreet_WSE 17 december 2018 

nmorsink@serv.be   

Verzameldecreet onder andere arbeidsbemiddeling betaalde sportbeoefenaars 

Mijnheer de minister 

 

Met dit voorontwerp van decreet wenst u meerdere zaken juridisch te verankeren. De SERV gaat 

in dit advies in op de invoering van een registratieverplichting voor het verrichten van diensten 

van private arbeidsbemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars, op de overheveling van het 

opleidingschequestelsel van de VDAB naar het departement WSE en op de omzetting van richtlijn 

2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 12 mei 2012 door het 

Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese 

Federatie van vervoerswerknemers (ETF) en de vereniging van de nationale organisaties van 

visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten overeenkomst betreffende de 

uitvoering van het verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale 

Arbeidsorganisatie uit 2007. 

De sociale partners hebben volgende opmerkingen met betrekking tot de invoering van een 

registratieverplichting voor het verrichten van diensten van private arbeidsbemiddeling voor 

betaalde sportbeoefenaars. 

 Deze registratieverplichting heeft tot doel betaalde sportbeoefenaars beter te beschermen 

en de markt van sportbeoefenaars transparanter te maken. De SERV vindt het positief dat 

Vlaanderen zijn verantwoordelijkheid in deze neemt. De SERV wijst er wel op dat de brede 

problematiek rond de sportmakelaars gezien het internationale karakter ook op het niveau 

van de Europese Unie moet worden opgenomen. Er is m.a.w. een afdoend Europees 

regelgevend kader nodig om deze nobele doelstellingen te bereiken.  

 De sociale partners vragen waar mogelijk de terminologie te verfijnen opdat de Vlaamse 

sociale inspecteurs in de praktijk bruikbare handvaten hebben. 

 Daarbij vragen ze ook dat alle redenen om een registratie te schorsen ook redenen zijn om 

een registratie te weigeren. 

De adviescommissie voor uitzendactiviteiten en arbeidsbemiddeling voor betaalde 

sportbeoefenaars zal bevoegd zijn voor de schorsing en intrekking van de registratie van 

sportmakelaars. De SERV uit hierover grondige bedenkingen. Zo heeft de huidige 

adviescommissie vandaag geen enkele affiniteit met sportmakelaars en hebben de leden van de 

adviescommissie hierover geen enkele expertise. Wil de commissie deze rol op termijn toch 
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opnemen, dan zal dit wellicht een aangepaste governance vragen waaronder noodzakelijke 

externe expertise. Bijkomend zal in tegenstelling tot uitzendactiviteiten, de commissie enkel 

bevoegd worden voor intrekking en schorsing zonder zelf betrokken te worden bij de beslissing 

tot toekenning van de registratie.  

Dit voorontwerp van decreet regelt ook de overheveling van het opleidingschequestelsel van de 

VDAB naar het departement WSE. De sociale partners vragen een gemeenschappelijk aanvraag- 

en betaalportaal. Dit transparante, klantgerichte en doelgerichte portaal moet bereikbaar zijn 

vanuit de verschillende (digitale) instrumenten (zoals bv. Mijn Loopbaan) van de Vlaamse 

overheid. Er is immers maar één overheid voor de burger. 

Tot slot nog twee kleine vormelijke opmerkingen.  

 Het concept ‘visser’ wordt als gevolg van het verdrag betreffende werk in de visserijsector 

van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 dat werd omgezet in de Richtlijn 2017/159 

van de Raad van 19 december 2016 toegevoegd aan het decreet van 10 december 2010 

betreffende de private arbeidsbemiddeling. De sociale partners vragen ten einde een vlottere 

lezing van het decreet te waarborgen om ook de definitie van visser uit hetzelfde verdrag 

aan het voorontwerp van decreet toe te voegen. 

 De SERV wil nog meegeven dat, indien de Vlaamse regering er voor kiest om te werken met 

verzameldecreten waarbij uiteenlopende zaken via één decreet juridisch worden verankerd, 

best alle onderwerpen in de titulatuur worden vermeld, dit met het oog op duidelijke 

regelgeving. Zo heeft een groot deel van dit voorontwerp van decreet betrekking op de 

invoering van een registratieverplichting voor het verrichten van diensten van private 

arbeidsbemiddeling voor betaalde sportbeoefenaars, maar dit wordt niet opgenomen in de 

titel. 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Hans Maertens 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


