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Bewijs Ondernemersvaardigheden in Vlaanderen afgeschaft op 1 januari 2019

William Keuninckx, donderdag 27 december 2018 - 14:41:08

Vanaf 1 januari 2019 moet men in Vlaanderen geen ondernemersvaardigheden meer bewijzen.
De afschaffing gebeurt onder invloed van Europese regelgeving en is voor Vlaanderen reeds de derde aanpassing van de
vestigingswetgeving.

In een eerste fase hief de Vlaamse Regering sinds 1 januari 2018 al 16 van de 27 gereglementeerde beroepen op, waarna op 1
september 2018 ook de verplichte basiskennis bedrijfsbeheer weg viel.

Vanaf volgend jaar worden nu ook de resterende 11 gereglementeerde beroepen definitief verleden tijd, met name:
-Ruwbouwactiviteiten
-Installateur-frigorist
-Installatieactiviteiten voor centrale verwarming,
klimaatregeling, gas en sanitair
-Stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten
-Tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten
-Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten
-Plaatsen en herstellen van schrijnwerk glazenmaker
-Algemeen schrijnwerk
-Eindafwerkingsactiviteiten
-Elektrotechnische activiteiten
-Algemene aannemingsactiviteiten

Wat met Brussel en Wallonië?

Waar het in het Brussels Hoofdstedelijk gewest voorlopig nog oorverdovend stil blijft, heeft ook het Waals gewest de
vestigingswetgeving een eerste maal onder de loep genomen en gewijzigd. Vanaf 1 januari 2019 zijn ook in het Waals gewest de
volgende 5 beroepen niet langer gereglementeerd:
-slager-groothandelaar
-droogkuis-verver
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-pedicure
-masseur / masseuse
-dentaaltechnicus

Concreet: Heb je domicilie of maatschappelijke zetel &

& in het Vlaams gewest?

Dan hoef je vanaf 1 januari 2019 geen diploma of ervaring meer voor te leggen of aan te tonen. Zowel de basiskennis bedrijfsbeheer
als alle gereglementeerde beroepen werden daar immers afgeschaft.

& in het Waals gewest?
Dan heb je voor de vijf voormelde activiteiten waarvoor de beroepsbekwaamheid werd afgeschaft, vanaf 1 januari 2019 geen diploma
of ervaring meer nodig. Enkel de basiskennis bedrijfsbeheer moet je (of jouw aangestelde) dan eventueel nog bewijzen.

Voor alle overige gereglementeerde activiteiten is er in het Waals gewest nog niets gewijzigd.

& in het Brussels Hoofdstedelijk gewest?
Dan blijven, indien van toepassing, zowel de beroepsbekwaamheden als de basiskennis bedrijfsbeheer zoals vroeger te bewijzen.

