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Vooraf 
Ingevolge de zesde Staatshervorming zijn de Gewesten bevoegd voor de regelgeving, toepassing, 
controle en opvolging van de voorzieningen die met de arbeidskaarten A en B overeenstemmen, terwijl 
de normatieve bevoegdheid met betrekking tot de toelating tot arbeid onder de federale overheid 
valt. 

Ingevolge de goedkeuring door de federale overheid van de wet van 9 mei 2018 betreffende de 
tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, die 
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers opheft, heeft de 
Brusselse Hoofdstedelijke Regering het voorontwerp van ordonnantie tot wijziging van artikel 11/1 
van de wet van 30 april 1999 in eerste lezing goedgekeurd. Deze tekst beoogt de bepalingen 
betreffende de vaststelling van inbreuken op de federale wetgeving inzake tewerkstelling van 
buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden, te verduidelijken. 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering was immers van oordeel dat de goedkeuring van de wet van 
9 mei 2018 tot opheffing van de wet van 30 april 1999 de Gewestelijke Arbeidsinspectie, die belast is 
met de controle van deze materie op het gewestelijk grondgebied, een bevoegdheidsbasis ontnam. In 
dat opzicht wenst zij derhalve voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest artikel 11/1 van de wet van 
30 april 1999 opnieuw in te voeren. Dit artikel wordt aangevuld met een lid waarin wordt verduidelijkt 
dat de door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering aangewezen ambtenaren bevoegd zijn om de 
inbreuken op de wet van 9 mei 2018, op de uitvoeringsbesluiten ervan, alsook op de wetten die op 
grond van artikel 6, § 1, IX, 4°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 betreffende de institutionele 
hervormingen en de uitvoeringsbesluiten ervan werden aangenomen, vast te stellen. 

Advies 
De Raad formuleert geen opmerkingen aangaande het onderhavige voorontwerp van ordonnantie. 

* 
* * 
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