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Adviesvraag: Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting 
van richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 
beroepskwalificaties 

Adviesvrager: Hilde Crevits - Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Ontvangst adviesvraag: 25 januari 2021 

Adviestermijn: 30 dagen 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 15 februari 2021 

 

   

Contactpersoon:  Wim Knaepen - wknaepen@serv.be 
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Mevrouw Hilde Crevits 

Viceminister-president en Vlaams minister van Economie,  

Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Koning Albert II-laan 15 

B-1210 BRUSSEL 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Wim Knaepen SERV_BR_20210215_richtlijn_evenredigheidsbeoordeling 15 februari 2021 

wknaepen@serv.be   

Omzetting richtlijn evenredigheidsbeoordeling 

Mevrouw de viceminister-president 

 

U vroeg de SERV op 25 januari 2021 om advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging 

van het decreet van 24 februari 2017 tot gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2005/36/EG van het 

Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van 

beroepskwalificaties. 

Het voorontwerp van decreet beoogt de omzetting van de zogenaamde richtlijn 

“evenredigheidsbeoordeling”. De oorspronkelijke richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning 

van beroepskwalificaties bevatte een verplichting voor de lidstaten om de evenredigheid te 

beoordelen van hun vereisten die de toegang tot of de uitoefening van gereglementeerde 

beroepen beperken en om de resultaten van die beoordeling aan de Europese Commissie mee 

te delen. Uit de wederzijdse beoordeling door de lidstaten bleek dat er veel onduidelijkheid 

heerstte omtrent de toepassing van criteria bij de beoordeling van de evenredigheid van de 

vereisten. Tevens werd een ongelijke toetsing van die vereisten op alle regeringsniveaus 

vastgesteld. Om versnippering van de interne markt te voorkomen beoogt de richtlijn 2018/958 – 

de richtlijn “evenredigheidsbeoordeling” – om gemeenschappelijke voorschriften vast te stellen 

voor de evenredigheidsbeoordelingen die de lidstaten moeten verrichten alvorens zij nieuwe 

regels inzake beroepen invoeren of de bestaande regels wijzigen. 
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Gezien het een louter juridisch-technische aangelegenheid betreft, met name de omzetting van 

een Europese richtlijn in Vlaamse regelgeving, heeft de SERV geen inhoudelijke bemerkingen 

vanuit sociaaleconomische invalshoek. 

 

 

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 


