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Vestigingswet: volledige afschaffing met ingang van 1
januari 2019
De vestigingswet bestaat reeds geruime tijd en bepaalt dat voor een hele reeks van beroepen
naast de basiskennis ook specifieke beroepsbekwaamheid moet worden aangetoond.
Deze vestigingswet werd in het leven geroepen met een dubbel doel. Vooreerst probeerde
men met deze wet de consument te beschermen tegen personen die zonder enige
vakmanschap of expertise een vak uitoefenen. Daarnaast was het doel van deze wet eveneens
om beginnende ondernemers meer kans op slagen te geven.
Deze beroepsbekwaamheid kon op verschillende manieren worden aangetoond. Zo kon dit
worden aangetoond door het passende diploma voor te leggen ofwel nuttige beroepservaring
aan te tonen. Daarnaast was er ook de mogelijkheid om een examen af te leggen voor de
Centrale examencommissie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (CEC). Hierna
werd een getuigschrift verstrekt. Deze optie was vooral voor mensen die geen bewijs konden
leveren van hun bekwaamheid maar daarentegen wel de knepen van het vak kenden.
Deze vestigingswet lag echter al jaren onder vuur in het kader van de Europese wetgeving.
Een Europese Richtlijn die bepaalt dat wie in de ene lidstaat een gereglementeerd beroep mag
uitoefenen, dit eveneens moet kunnen in een andere lidstaat van de Europese Unie. Er werden
dus aan Vlaamse ondernemers strengere regels opgelegd dan aan buitenlandse ondernemers
en dus concurrenten. Europa vond deze wetgeving dus discriminatoir.
De afschaffing van de vestigingswet liep gefaseerd. Met ingang van 1 januari 2019 zal de
volledige vestigingswet afgeschaft zijn. Hieronder vindt een overzicht terug.
1. Eerste fase: Afschaffing met ingang van 1 januari 2018
In eerste fase is het voor volgende activiteiten sinds 1 januari 2018 niet langer vereist de
beroepsbekwaamheid aan te tonen:

Slager-groothandelaar

Masseur

Droogkuiser-verver

Voetverzorger

Restaurateur/traiteur-banketaannemer

Opticien

Brood-en banketbakker

Dentaaltechnicus

Kapper

Begrafenisondernemer

Schoonheidsspecialist

Beenhouwer-spekslager

Rijwielactiviteiten

Intersectorale kennis motorvoertuigen
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Sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5
ton

Sectorale kennis motorvoertuigen boven
3,5 ton

Voor beroepen uit de bouwsector bleef de vereist van beroepsbekwaamheid evenwel bestaan.
2. Tweede fase: Afschaffing basiskennis bedrijfsbeheer met ingang van 1
september 2018
Vanaf 1 september 2018 is het niet langer vereist om de basiskennis bedrijfsbeheer aan te
tonen als startende ondernemer.
3. Derde fase: Afschaffing vestigingswet bouwsector met ingang van 1 januari 2019
De Vlaamse regering besliste uiteindelijk om ook voor de beroepen uit de bouwsector de
vestigingswet af te schaffen:
Installateur-frigorist

Plaatsen/herstellen
glazenmaker

Ruwbouwactiviteiten

Algemeen schrijnwerk

Stukadoor-,
cementeerdekvloeractiviteiten

van

schrijnwerk

–

en Eindafwerkingsactiviteiten

Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten

Installatieactiviteiten
voor
centrale
verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair

Dakwerkers- en waterdichtingsactiviteiten
Algemene aannemingsactiviteiten

Elektrotechnische activiteiten

Met deze laatste stap verdwijnt de vestigingswet volledig.
Er dient wel te worden opgemerkt dat in het Brusselse en Waalse gewest de
vestigingswetgeving blijft bestaan. Tot op heden bestaat er geen bijzondere regeling voor
de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties tussen de verscheidene gewesten. Het is
dus afwachten welke gevolgen dit zal hebben voor Vlaamse ondernemers die in Brussel of
Wallonië willen werken.
Ook binnen de verschillende sectoren en beroepsfederaties bekijkt men welke alternatieven
er zijn om de kwaliteit en veiligheid naar de consument toe te blijven garanderen.
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Herhaling nieuwe diensten van Bebotax
- Wij herinneren aan onze nieuwe rubriek “Online actualiteit” op onze website, waar wij u
berichten over een specifiek item uit de meest recente en relevante wijzigingen in de fiscale
regelgeving.
- 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.
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