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Vooraf
Het voor advies voorgelegde voorontwerp van ordonnantie strekt tot gedeeltelijke omzetting van de
Europese richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (hierna « de Richtlijn »). Met de
zesde Staatshervorming zijn de Gewesten immers bevoegd geworden voor « de vestigingsvoorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden voor toegang tot gezondheidszorgberoepen en
tot dienstverlenende intellectuele beroepen ». De federale wetten die tot nu toe van kracht waren,
blijven van toepassing tot ze door de Gewesten zelf worden ingetrokken. Aangezien deze federale
wetgevingen niet langer volledig in overeenstemming zijn met de Richtlijn, volstaat de handhaving
ervan niet langer om te waarborgen dat het Brusselse gewestelijke recht in overeenstemming is met
de Richtlijn.
Het Brussels Gewest heeft daarom ervoor gekozen om een voorontwerp van ordonnantie op te stellen
dat de Richtlijn op een horizontale wijze omzet, zodat het de nieuwe bevoegdheid inzake de toegang
tot het beroep op een alomvattende wijze zou kunnen uitoefenen. Een verticale omzetting van de
Richtlijn had al plaatsgevonden voor de zogenaamde commerciële en ambachtelijke beroepen, door
middel van het besluit van 6 juli 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007,
waarmee in dit voorontwerp van ordonnantie rekening is gehouden. Deze nieuwe ordonnantie zal
voldoende leesbaarheid bieden ten aanzien van de rechtszekerheid.
De goedkeuring van een ordonnantie ter zake werd dringend door het feit dat de Europese Commissie
België heeft verzocht de Richtlijn om te zetten, met name voor wat de beroepen van rijinstructeur en
directeur van een rijschool betreft, op straffe van veroordeling tot het betalen van dwangsommen.
De sectorale besluiten van Brussel Mobiliteit (koninklijk besluit van 13 juni 2010 en koninklijk besluit
van 11 mei 2004) en Brussel Economie en Werkgelegenheid (koninklijk besluit van 17 augustus 2007)
zullen op termijn aan de nieuwe ordonnantie moeten worden aangepast.

Advies
Algemene beschouwingen
Brupartners neemt akte van het voorontwerp van ordonnantie tot vaststelling van een algemeen
kader voor de erkenning van beroepskwalificaties, waardoor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan
voldoen aan de Europese Richtlijn 2005/36/EG, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2013/55/EU, betreffende
de erkenning van beroepskwalificaties.
Aangezien het voorontwerp van ordonnantie de geldende regels inzake de erkenning van
beroepskwalificaties niet ingrijpend wijzigt, formuleert Brupartners geen bijkomende opmerkingen.
Daarnaast neemt Brupartners er akte van dat het kabinet van de staatssecretaris bevoegd voor
Economische transitie in de komende maanden een raadpleging zal opstarten over een beginselnota
betreffende de Brusselse richtsnoeren inzake de voorwaarden voor toegang tot het beroep, in het
kader van de gedeelde prioriteiten van de Strategie Go4Brussels 2030.
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