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Adviesvraag: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de beroepscompetenties 
voorbinnenvaartpersoneel 

Adviesvrager: Lydia Peeters - Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

Ontvangst adviesvraag: 19 juli 2021 

Adviestermijn: 30 + 15 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 11 (overlegfunctie) 

Goedkeuring raad: 6 september 2021 

 

   

Contactpersoon:  Mieke Valcke - mvalcke@serv.be 
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Mevrouw Lydia PEETERS 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

Graaf de Ferrarisgebouw 

Koning Albert II laan 20 

1000 Brussel, België 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Mieke Valcke SERV_BR_20210906_Beroepscompetentiesbinnenvaart_ADV 6 september 2021 

mvalcke@serv.be   

Beroepscompetenties binnenscheepvaart 

Mevrouw de minister 

 

De SERV heeft uw adviesvraag m.b.t. het voorontwerp van besluit inzake de 

beroepscompetenties voor binnenvaartpersoneel goed ontvangen. Het voorontwerp regelt de 

gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2017/2397 betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties in de binnenvaart, die voorziet in een gemeenschappelijk stelsel van 

beroepskwalificaties gebaseerd op vereiste competenties. De Richtlijn moet uiterlijk op 17 januari 

2022 in Vlaamse regelgeving worden omgezet.  

De SERV maakte u eerder een kort briefadvies (Zij-instroom binnenvaart van 5 juli 2021) over 

om de bekommernissen van de MORA m.b.t. omzetting van de richtlijn kracht bij te zetten. De 

SERV wenst zich ook aan te sluiten bij het briefadvies dat de MORA over voorliggend 

voorontwerp van besluit uitbrengt. 

Voor de SERV is het belangrijk dat er waar mogelijk en waar dat relevant is afstemming is 1) 

tussen de competenties uit de Vlaamse beroepskwalificatie voor binnenvaartpersoneel en de 

standaarden voor competenties (bijlage 6 bij het BVR) en 2) met de manier van werken in het 

kader van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (de inschaling op een bepaald niveau van de VKS 

bepaalt mee het opleidingsaanbod en mogelijke leertrajecten).  

De SERV is alleszins positief over het overleg dat voorzien wordt met de sector over de zij-

instroom (cfr. deel C van de nota aan de VR). Zodoende wordt de bezorgdheid over dat een te 

strikte omzetting van de Richtlijn de zij-instroom in de binnenvaart onmogelijk zou maken, ter 

harte genomen.   
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Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


