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Vlaamse Regering : princiepsakkoord over (grotendeelse) afschaffing
vestigingswetgeving
In de Belgische wetgeving worden (in bepaalde gevallen) voorwaarden opgelegd voor wie een
specifieke handelsactiviteit wenst aan te vatten. Het gaat hier om de zogenaamde
vestigingswetgeving inzake de gereglementeerde beroepen. Summier samengevat houdt
deze vestigingswetgeving het volgende in : vooraleer men een gereglementeerde
handelsactiviteit wenst uit te oefenen dient men niet louter te beschikken over een basiskennis
bedrijfsbeheer, maar tevens over een specifieke beroepskennis.
De reglementering van deze beroepen zit verankerd in de programmawet van 10 februari 1998
tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap (BS 21 februari 1998, erratum BS 2
december 1998) (voorheen de wetten van 24 december 1958 en van 15 december 1970). De
specifieke beroepskennis wordt per beroepsgroep afzonderlijk geregeld in verschillende
koninklijke besluiten. Reeds in 2007 werden al enige aanpassingen doorgevoerd aan de
toenmalige vestigingswetgeving waarbij o.a. enkele gereglementeerde beroepen werden
afgeschaft en de overige werden opgedeeld in clusters. Wij verwijzen hiervoor naar onze
nieuwsbrief van 24 augustus 2007.
Gelet op de vrijheid van diensten en vrijheid van vestiging die geldt in de Europese interne
markt kan iemand die in een EU-land een beschermd beroep mag uitoefenen, dat ook elders
doen binnen de EU. (Omzetting per 18 januari 2016 van de richtlijn 2005/36/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005, Pb L 255, later gewijzigd bij richtlijn
2013/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013, Pb L 354). Deze
richtlijn kadert in het streven naar de afschaffing van restricties, reglementaire drempels en
verschillen tussen gelijkaardige beroepen in Europa.
De discrepantie tussen deze internationale en nationale wetgeving heeft tot gevolg dat in
Vlaanderen strengere voorwaarden worden opgelegd aan Belgische onderdanen dan aan EUonderdanen wanneer zij een gereglementeerd beroep wensen aan te vatten.
Bovendien kunnen vragen worden gesteld bij de effectieve invloed van de huidige nationale
vestigingswetgeving op de kwaliteit van dergelijke beroepen. Immers deze
vestigingswetgeving spitst zich enkel toe op de begin- of aanvattingsfase van een
gereglementeerd beroep. Mede door de snelle evoluties binnen de betrokken beroepssectoren
is deze wetgeving dan ook niet in staat om de kwaliteit op langere termijn te verzekeren.
Om die redenen is de Vlaamse Regering tijdens de Vlaamse Ministerraad van vrijdag 17 maart
tot een princiepsakkoord over een grotendeelse afschaffing van de gereglementeerde
handelsberoepen gekomen. Het gaat hier dus niet om een volledige afschaffing aangezien de
vestigingsreglementering voorlopig wel nog in voege blijft voor de gereglementeerde beroepen
in de bouwsector.
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Volgens het princiepsakkoord zal het voorheen vereiste bewijs van beroepskennis worden
afgeschaft voor de volgende beroepen:
-

-

-

Slager -groothandelaar
Beenhouwer -spekslager
Droogkuiser -verver
Restaurateur of traiteur banketaannemer
Brood- en banketbakker
Dentaaltechnicus
Begrafenisondernemer
Motorvoertuigen intersectoraal (o.a. het verkopen aan eindgebruikers van gebruikte
motorvoertuigen, het herstellen of wijzigen van het koetswerk van motorvoertuigen)
Motorvoertuigen met een maximale massa tot 3,5 ton (het herstellen en onderhouden
voor rekening van derden, van de mechanische, elektrische of elektronische gedeelten
van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie of vier wielen en
bromfietsen)
Motorvoertuigen met een maximale waarde van meer dan 3,5 ton (het herstellen en
onderhouden voor rekening van derden, van de mechanische, elektrische of
elektronische gedeelten van motorvoertuigen, motorfietsen, motorvoertuigen met drie
of vier wielen en bromfietsen)
Voetverzorger
Kapper
Masseur
Opticien

Dit princiepsakkoord werd voorafgegaan door een grondige consultatieronde met de
verschillende beroepsgroepen. Zo was er per beroep en per sector contact met de
verschillende beroepsfederaties. De Vlaamse overheid wil immers ook in de toekomst o.a. de
kwaliteit van de tot op heden gereglementeerde beroepen blijvend garanderen en is daarom
met de verschillende sectoren nagegaan op welke manier een kwaliteitsvolle uitoefening van
deze beroepen kan worden nagestreefd. De maatregelen hiertoe zullen dan allicht ook
verschillen per sector.
Wij merken evenwel op dat het voorlopig om een princiepsakkoord gaat en de volledige
wetgevende procedure nog dient doorlopen te worden. Voorlopig blijft dus de huidige
wetgeving van kracht. Het persbericht van 17 maart 2017 van de Vlaams minister van werk,
economie, innovatie en sport spreekt over een afschaffing vanaf begin 2018.
Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website
www.bebotax.com, waar wij u berichten over een specifiek item uit de meest recente en
relevante wijzigingen in de fiscale regelgeving.
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- U kan de inhoud van deze rubrieken nieuwsbrief en documentatie en online actualiteit in pdfformaat raadplegen en downloaden van onze website www.bebotax.com. U wenst onze
nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kan u dit mailen naar annulaties@bebotax.com.
- Diensten voor collega’s: Ook als collega-cijferberoeper kan u in ons kantoor terecht. Wij
verwijzen hiervoor naar onze website http://www.bebotax.com/NL/Diensten_collegae.htm.
- Sedert 31 december 2013 zijn onze nieuwsbrieven en online actualiteiten cross-referenced
als u deze online leest.
Contactgegevens Bebotax
Ons kantoor is telefonisch te bereiken via onze vertrouwde vaste nummers:
Tel. 09/384.93.39 (2 lijnen)
Fax 09/384.87.78
GSM 0496/97.22.10 (2 lijnen). Dit is voor cliënten die mobiel bellen het goedkoopste alternatief.
Deze nummers ontvangen geen SMS-berichten.
E-mail: info@bebotax.com.
Sinds 10 november 2014 is ook onze maatschappelijke zetel gewijzigd naar:
Bebotax BV ovv BVBA
Steenweg Deinze 124 B
9810 Nazareth
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