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DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT 
 
 

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING 

 

Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing 
van hoofdstuk II van 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 

- Definitieve goedkeuring 

1. INHOUDELIJK 
 
Dit ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering beoogt de opheffing van hoofdstuk II van 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 . 
 
Sinds de vervanging van artikel 13 van de programmawet bij wet van 11 mei 2003, is de 
rechtsgrondslag voor desbetreffend Hoofdstuk II van de het koninklijke besluit van 21 oktober 
1998, opgeheven. 
 
Dit ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering voorziet in een legistieke rechtzetting. 
 

2. PRINCIPIËLE GOEDKEURING 
 
Het ontwerp van besluit werd door de Vlaamse Regering een eerste maal principieel goedgekeurd 
op 3 februari 2017 (VR 2017 0302 DOC.0088/1; VR 2017 0302 DOC.0088/2). 
 
Bij die eerste principiële goedkeuring werd de Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, gelast 
advies in te winnen van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) en van de Raad van 
State indien de minister van oordeel is dat het advies van de SERV geen aanleiding geeft tot 
aanpassing van de door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde regeling. 

 
3. ADVIES SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN 
 
Op 13 februari 2017 heeft de SERV haar spoedadvies gegeven op voormeld ontwerp van besluit van 
Vlaamse Regering. De SERV geeft aan geen inhoudelijke bemerkingen te hebben vanuit sociaal-
economische invalshoek gezien het ontwerp van besluit een puur legistiek rechtzetting betreft. 
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Aangezien het ontwerp van besluit van Vlaamse Regering niet hoefde te worden aangepast aan de 
opmerkingen van de SERV, diende het geen tweede maal principieel goedgekeurd te worden en kon 
meteen het advies van de Raad van State worden aangevraagd. 
 

4. ADVIES RAAD VAN STATE 
 
In het kader van artikel 84, §1, eerste lid, 2° van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, 
werd een advies gevraagd binnen dertig dagen. 
 
Op 10 maart 2017 heeft de Raad van State advies 60.995/1 uitgebracht over voorliggend ontwerp 
van besluit van de Vlaamse Regering. 
 
In haar advies stelt de Raad van State dat de ontworpen regeling kan worden geacht rechtsgrond 
te vinden in de algemene bevoegdheid die de Vlaamse Regering put uit artikel 20 van de bijzondere 
wet van 8 augustus 1980 ‘tot hervorming der instellingen’ om de decreten uit te voeren, gelezen in 
samenhang met artikel 7 van de wet van 11 mei 2003 tot wijziging van artikel 13 van de 
programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap. 
 
Hiermee rekening houdend dient het tweede lid van de aanhef van het ontwerp, zoals het om 
advies is voorgelegd, te worden vervangen als volgt: 
“Gelet op de wet van 11 mei 2003 tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot 
bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, artikel 7;”. 

Het lid van de aanhef waarin wordt verwezen naar het advies van de Raad van State moet worden 
geredigeerd als volgt: 
“Gelet op advies 60.995/1 van de Raad van State, gegeven op 10 maart 2017, met toepassing van 
artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;”. 
 
Het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering is aangepast aan het advies van de Raad van 
State. 
 

5. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE BEGROTING VAN DE VLAAMSE 
GEMEENSCHAP 
 
Geen wijziging ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering. 
 

6. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP DE LOKALE BESTUREN 
 
Geen wijziging ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering. 
 

7. WEERSLAG VAN HET VOORSTEL OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE 
PERSONEELSBUDGETTEN 
 
Geen wijziging ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering. 
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8. KWALITEIT VAN DE REGELGEVING 
 
Geen wijziging ten aanzien van het principieel goedgekeurde ontwerp van besluit van de Vlaamse 
Regering. 
 

9. VOORSTEL VAN BESLISSING 

 
De Vlaamse Regering hecht haar definitieve goedkeuring aan bijgaand ontwerp van besluit van de 
Vlaamse Regering tot opheffing van hoofdstuk II van 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. 
 

 
 
 

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

Philippe MUYTERS 
 
 
 
 
Bijlagen: 
- het principieel goed te keuren ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van 

hoofdstuk II van 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 advies van de SERV 
- het advies van de Raad van State 

 


