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Adviesvraag: Advies op eigen initiatief 

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

Goedkeuring raad: 5 juli 2021 

 

   

Contactpersoon:  Mieke Valcke - mvalcke@serv.be 
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Mevrouw Hilde CREVITS 

Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw 

Consciencegebouw 

Koning Albert II laan 15 

1210 Sint-Joost-ten-Node 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Mieke Valcke SERV_BR_20210705_Zij-instroom_binnenvaart 5 juli 2021 

mvalcke@serv.be   

Zij-instroom binnenvaart 

Mevrouw de minister 

 

De SERV is een groot pleitbezorger van de beroepskwalificaties omdat deze onder meer zorgen 

voor een goede aansluiting tussen opleidingen en de arbeidsmarkt. De SERV vindt het dan ook 

een goede zaak dat de Richtlijn 2017/2397 van 12 december 2017 van het Europees Parlement 

en de Raad betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in de binnenvaart voorziet in een 

gemeenschappelijk stelsel van beroepskwalificaties gebaseerd op vereiste competenties en met 

gemeenschappelijke standaarden. 

De SERV is sinds jaar en dag ook vragende partij voor een sterk beleid op vlak van de erkenning 

van eerder en elders verworven competenties en kwalificaties (EVC/EVK). Een belangrijk doel 

van dergelijk beleid is het bevorderen van duurzame loopbanen, bijvoorbeeld via zij-instroom.  

Prognoses voorspellen een stijging van het vervoer via de binnenvaart en een grote behoefte aan 

extra bemanningsleden. Een te strikte omzetting van de Richtlijn 2017/2397 mag er niet toe leiden 

dat zij-instroom, een belangrijk instroomkanaal in de sector, in de binnenvaart onmogelijk wordt. 

De SERV vraagt dat de bepaling uit de richtlijn dat ‘opleidingsprogramma’s de toegang van 

werknemers met eerdere ervaring uit andere sectoren tot een beroep in de binnenvaart kunnen 

vergemakkelijken, omdat zij in aanmerking kunnen komen voor speciale opleidingsprogramma’s 

waarin rekening wordt gehouden met de competenties waarover zij reeds beschikken’ maximaal 

benut wordt om een soepele zij-instroom (uit verwante sectoren) te blijven garanderen en verder 

te bevorderen.  
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Een uitgebreidere motivatie van dit standpunt vindt u in het advies ‘Zij-instroom Binnenvaart’ van 

25 juni 2021 uitgebracht door de Mobiliteitsraad. Met dit kort briefadvies sluit de SERV zich aan 

bij de bekommernissen en aanbevelingen van de MORA.   

 

Hoogachtend 

  

Pieter Kerremans Ann Vermorgen 

administrateur-generaal  voorzitter 

 

Kopie: Mevrouw Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken 

 


