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Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van koninklijke 

besluiten betreffende de beroepsbekwaamheden van slager-
groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur of traiteur-

banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, 
schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorging, opticien, 

dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-
spekslager en met betrekking tot de uitoefening van 

zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en 
motorvoertuigen 
 

 

DE VLAAMSE REGERING, 

 

 

Gelet op de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het 

zelfstandig ondernemerschap, artikel 3, eerste lid, 2°, vervangen bij wet van 22 

december 2003, en artikel 5, §3, en artikel 6, vervangen bij wet van 11 mei 2003; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 29 november 1963 tot bepaling van de 

voorwaarden tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van slager-

groothandelaar in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 24 februari 1978 tot bepaling van de eisen tot 

uitoefening van de beroepswerkzaamheid van droogkuiser-verver in de kleine en 

middelgrote handels- en ambachtsondernemingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juni 1984 tot bepaling van de voorwaarden 

tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van restaurateur of van traiteur-

banketaannemer in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de voorwaarden 

tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van brood- en banketbakker in de 

kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit 21 december 2006 betreffende de 

beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met 

betrekking tot fietsen en motorvoertuigen; 

 

Gelet op het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de 

beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het 

gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en 

begrafenisondernemer; 

 

Gelet op het ministerieel besluit van 22 april 2010 betreffende het beroep van 

beenhouwer en spekslager; 

 

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 18/04/2017; 

 

Gelet op het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, gegeven op 

29 mei 2017; 
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Gelet op advies 61.688/1 van de Raad van State, gegeven op 7 juli 2017, met 

toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, 

gecoördineerd op 12 januari 1973; 

 

Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport;  

 

Na beraadslaging, 

 

 

BESLUIT: 

 

 

Artikel 1. De volgende regelingen worden opgeheven: 

 

1° het koninklijk besluit van 29 november 1963 tot bepaling van de voorwaarden 

tot uitoefening van de beroepswerkzaamheid van slager-groothandelaar in de kleine 

en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, gewijzigd bij het koninklijk 

besluit van 19 mei 1972; 

2° het koninklijk besluit van 24 februari 1978 tot bepaling van de eisen tot 

uitoefening van de beroepswerkzaamheid van droogkuiser-verver in de kleine en 

middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, gewijzigd bij het koninklijk 

besluit van 22 februari 1983; 

3° het koninklijk besluit van 13 juni 1984 tot bepaling van de voorwaarden tot 

uitoefening van de beroepswerkzaamheid van restaurateur of van traiteur-

banketaannemer in de kleine en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen, 

gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 1995; 

4° het koninklijk besluit van 14 januari 1993 tot bepaling van de voorwaarden tot 

uitoefening van de beroepswerkzaamheid van brood- en banketbakker in de kleine 

en middelgrote handels- en ambachtsondernemingen; 

5° het koninklijk besluit 21 december 2006 betreffende de beroepsbekwaamheid 

voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten met betrekking tot fietsen en 

motorvoertuigen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2007; 

6° het koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende de 

beroepsbekwaamheid voor de uitoefening van zelfstandige activiteiten op het 

gebied van lichaamsverzorging, van opticien, dentaaltechnicus en 

begrafenisondernemer, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 december 2007; 

7° het ministerieel besluit van 22 april 2010 betreffende het beroep van 

beenhouwer en spekslager. 

 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018. 
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Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de economie, is belast met de 

uitvoering van dit besluit.  

 

 

Brussel, ... (datum). 

 

 

De minister-president van de Vlaamse Regering, 

 

 

 

 

 

 

Geert BOURGEOIS 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Philippe MUYTERS 


