REGIONAAL
STANDPUNT

Afschaffing vestigingswet
ondermijnt vakmanschap in
de bouw

D

e Vlaamse regering keurde op 6 juli een voorstelbesluit goed om op 1 januari 2019 de vestigingswet voor bouwberoepen af te schaffen. Men kan deze
beroepen dan uitoefenen zonder passend diploma of zonder bewijs van
beroepservaring. De regering wil hiermee het ondernemerschap bevorderen.

De Vlaamse Confederatie Bouw betreurt deze beslissing. Een minimum aan voorkennis is geen drempel. Het is een absolute noodzaak om te starten in de bouw. De
VCB heeft bij minister Muyters dus altijd gepleit tegen afschaffing.

"Is de economie echt
gebaat bij grote
aantallen nieuwe
ondernemingen die
niet levensvatbaar
zijn?"

De bouwsector heeft de afgelopen jaren een grote technische evolutie doorgemaakt.
Een aannemer kan de vereiste kwaliteit niet meer leveren zonder technische bagage en
een professionele instelling. De afschaffing van de vestigingswet ondermijnt het vakmanschap in de bouw. Een update was meer op zijn plaats geweest, zeker in combinatie
met de grote opleidingsinspanningen die de Vlaamse bouw permanent levert.
Ook voor starters is de afschaffing een nadeel. Een ondernemer zonder vakkennis loopt een hoger risico op een faillissement. Inderdaad, die vakkennis wordt enkel
gecontroleerd in het begin, met het oog op een vestigingsattest. Dat houdt niet alle roekeloze starters tegen. Maar het beperkt hun aantal sterk. Is de Vlaamse economie echt
gebaat bij grote aantallen nieuwe ondernemingen die niet levensvatbaar zijn?
De vestigingswet is bovendien een vorm van bescherming van de consument. Die
gaat nu verloren. Avonturier zullen zonder kennis van zaken als zelfstandige bouwberoepen kunnen uitoefenen, met als zeker gevolg meer slechte uitvoeringen en meer
betwistingen achteraf. Zit de Vlaming daarop te wachten?
Er bestaat op dit moment trouwens geen alternatief. Labels, keurmerken … Ze
garanderen de kwaliteit niet en zijn soms duur en omslachtig voor de ondernemingen.
Ze kunnen niet ingeroepen worden bij een betwisting over de goede uitvoering van een
werk. De vestigingswet vormt wel een juridische stok achter de deur, met de sanctie
van absolute nietigheid van een overeenkomst indien men niet aan de voorwaarden
voldoet.
De VCB blijft zich dus verzetten tegen de afschaffing van de vestigingswet voor
bouwberoepen. Het systeem heeft waardevolle doelstellingen: het bevorderen van vakmanschap en succesvol ondernemerschap, de bescherming van de consument. Onze
boodschap aan de regering is: schaf de vestigingswet niet af, maar verbeter ze en stuur
bij waar nodig. We zijn bereid daaraan constructief mee te werken.
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