Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit
van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde
beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese
Richtlijn 2005/36

DE VLAAMSE REGERING,

Gelet op de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de
instellingen, artikel 20;
Gelet op de Codificatie sommige bepalingen voor het onderwijs van 28 oktober
2016, bekrachtigd bij het decreet van 23 december 2016, artikel V.2 en V.4;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 betreffende de
erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde beroepen in het
onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36;
Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting,
gegeven op 20 maart 2019;
Gelet op protocol nr. 138 van 3 mei 2019 houdende de conclusies van de
onderhandelingen die werden gevoerd in de gemeenschappelijke vergadering van
Sectorcomité X, van onderafdeling Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het
Comité voor de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van het
overkoepelend onderhandelingscomité, vermeld in het decreet van 5 april 1995
tot oprichting van onderhandelingscomités in het vrij gesubsidieerd onderwijs;
Gelet op advies
van de Raad van State, gegeven op
, 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 Onderwijs;
Na beraadslaging,

BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart
2017 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties voor gereglementeerde
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beroepen in het onderwijs in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 worden
de volgende wijzigingen aangebracht:
1° er worden een punt 4/1° en 4/2° ingevoegd, die luiden als volgt:
“4/1° beroepskwalificaties: de kwalificaties die worden gestaafd door een
opleidingstitel, een bekwaamheidsattest als vermeld in artikel 22, 1°, a), van het
decreet, of beroepservaring;
4/2° opleidingstitel: een diploma, een certificaat of een andere titel die
afgegeven is door een autoriteit die volgens de wettelijke of bestuursrechtelijke
bepalingen van een lidstaat is aangewezen, ter afsluiting van een
beroepsopleiding die overwegend in de Europese Unie is gevolgd. Met een
opleidingstitel wordt ook gelijkgesteld elke opleidingstitel die afgegeven is in een
derde land, als de houder ervan in het beroep in kwestie een beroepservaring
van drie jaar heeft op het grondgebied van de lidstaat die de opleidingstitel in
kwestie heeft erkend en als die lidstaat de beroepservaring bevestigt;”;
2° in het punt 9° worden de woorden “duur of” opgeheven.
Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
1° in het eerste lid wordt punt 5° opgeheven;
2° het derde en het vierde lid worden opgeheven.
Art. 3. Aan artikel 6 van hetzelfde besluit wordt een tweede lid toegevoegd, dat
luidt als volgt:
“De beslissing tot compenserende maatregelen als vermeld in artikel 9 van dit
besluit wordt toegepast met inachtneming van het evenredigheidsbeginsel,
vermeld in artikel 25, §5, van het decreet.”.
Art. 4. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2016.
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Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de
uitvoering van dit besluit.

Brussel, ... (datum).

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Onderwijs,

Hilde CREVITS
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