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Mevrouw Zuhal DEMIR
Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme
Koning Albert II-Laan 7
1210 Sint-Joost-ten-Node

Wijziging logiesdecreet

Mevrouw de minister

De SERV stelt vast dat de Vlaamse Regering op 10 september ll. haar princi-
piële goedkeuring gaf over het voorontwerp van decreet tot wijziging van het 
decreet van 5 februari 2016 houdende het toeristische logies en tot opheffing 
van het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en verenigingen die 
een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’ (hierna: wijziging 
logiesdecreet). De SERV stelt eveneens vast dat bij de eerste principiële goed-
keuring van dit dossier, door de minister geen mandaat werd gevraagd aan de 
Vlaamse Regering om de SERV te verzoeken een advies uit te brengen over dit 
voorontwerp van decreet.

Overeenkomstig het decreet van 7 mei 2004 inzake de Sociaal-Economische 
Raad van Vlaanderen, m.n. artikel 11, § 2, 1°, wordt de Vlaamse Regering belast 
de Raad te verzoeken om “sociaal-economisch overleg te plegen over alle 
voorontwerpen van decreet die een sociaal-economische dimensie hebben, 
uitgezonderd de voorontwerpen van decreet betreffende de begrotingen en 
de voorontwerpen van decreet die aan de Raad worden voorgelegd ingevolge 
artikel 20”. Het voorliggende voorontwerp van decreet tot wijziging van het 
logiesdecreet beantwoordt aan die kwalificatie en dus is een SERV-advies een 
formele vormvereiste.

Om te kunnen voldoen aan de formele vormvereiste zonder dat een expliciete 
adviesvraag aan de SERV gericht moet worden, meldt de raad via deze weg 
geen bemerkingen te formuleren bij het voorontwerp van wijziging van het 
logiesdecreet.

Hoogachtend

Pieter Kerremans Ann Vermorgen
administrateur-generaal voorzitter


