Ontwerp van decreet tot opheffing van de wettelijke
bepalingen over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport is ermee belast, in
naam van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet
in te dienen, waarvan de tekst volgt:
Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.
Art. 2. In artikel 3, eerste lid, van de programmawet van 10 februari 1998 tot
bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, gewijzigd bij de wet van 22
december 2003 en het decreet van 24 februari 2017, wordt punt 1° opgeheven.
Art. 3. Artikel 4 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 11 mei 2003 en het
decreet van 24 februari 2017, wordt opgeheven.
Art. 4. In artikel 7, §1, van dezelfde wet wordt de zinsnede “in artikel 4, § 3, 1°,
en” opgeheven.
Art. 5. In artikel 11 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 januari 2003,
wordt paragraaf 2 vervangen door wat volgt:
“§2. Als de natuurlijke persoon die conform artikel 5, §2, het bewijs van de
beroepsbekwaamheid levert, de onderneming verlaat, beschikt de onderneming
over zes maanden om opnieuw te voldoen aan de vereisten, vermeld in artikel 5,
§1.”.
Art. 6. In artikel 16, §1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 16 januari
2003, wordt de zinsnede “de basiskennis van het bedrijfsbeheer en/of” opgeheven.
Art. 7. In artikel 17 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 16 januari 2003
en 11 mei 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° paragraaf 1 wordt opgeheven;
2° paragraaf 5 wordt vervangen door wat volgt:
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“§5. De rechtspersoon die houder is van een getuigschrift op zijn naam, mag zijn
beroepswerkzaamheden blijven uitoefenen zolang de natuurlijke persoon die
bewezen heeft dat hij beschikt over de beroepsbekwaamheid, de onderneming niet
verlaat.
Zodra de voormelde natuurlijke persoon de onderneming verlaat, beschikt
de voormelde rechtspersoon over zes maanden om te voldoen aan de vereisten,
vermeld in artikel 5, §1.”.
Art. 8. In artikel 4 van het koninklijke besluit van 21 december 1974 tot bepaling
van de eisen tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van installateur-frigorist
in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen wordt punt 1°
opgeheven.
Art. 9. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3
oktober 1978 en 9 april 1980, worden paragraaf 1 en paragraaf 3 opgeheven.
Art. 10. In het koninklijk besluit van 21 oktober 1998 tot uitvoering van Hoofdstuk
I van Titel II van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het
zelfstandig ondernemerschap, het laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 17 maart 2017, wordt hoofdstuk III, dat bestaat uit artikel 6 tot en
met 8, opgeheven.
Art. 11. In artikel 9 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van
16 juni 2003, worden de volgende wijzigingen aangebracht:
1° in paragraaf 2, eerste lid, wordt de zinsnede “de basiskennis van het
bedrijfsbeheer en/of” opgeheven;
2° in paragraaf 2, tweede lid, worden de woorden “basiskennis van het
bedrijfsbeheer” vervangen door het woord “beroepsbekwaamheid”;
3° in paragraaf 3 worden de woorden “de basiskennis van het bedrijfsbeheer of”
opgeheven.
Art. 12. Artikel 9bis van hetzelfde besluit, ingevoegd bij het koninklijk besluit van
16 juni 2003, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 9bis. Als de gegevens, vermeld in artikel 9, elektronisch kunnen worden
geraadpleegd, hoeft de onderneming de stukken, vermeld in artikel 9, niet voor te
leggen.”.
Art. 13. De volgende regelingen worden opgeheven:
1° het koninklijke besluit van 12 juli 2006 betreffende de uitsluiting van de
beroepsactiviteit van het thuisverkopen van het toepassingsgebied van artikel 4, §
1, eerste lid, van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het
zelfstandig ondernemerschap;
2° het ministerieel besluit van 18 oktober 2000 houdende erkenning van de
versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer;
3° het ministerieel besluit van 15 januari 2001 houdende erkenning van de
versnelde cycli van de cursussen basiskennis van het bedrijfsbeheer.
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Art. 14. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2019.
Brussel, ... (datum).
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport,

Philippe MUYTERS
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