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Betreft:
Erkenning beroepskwalificaties gereglementeerde beroepen
Voorontwerp van 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
Principiële goedkeuring m.h.o. op onderhandelingen en adviesaanvraag aan de Raad van
State
(VR 2019 2903 DOC.0401/1 en DOC.0401/2)

Beslissing :
De Vlaamse Regering beslist:
1. haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van besluit;
2. de Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs:
2.1. te gelasten de minister-president van de Vlaamse Regering te verzoeken
voornoemd voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een
gemeenschappelijke vergadering van het sectorcomité X en van de onderafdeling
Vlaamse Gemeenschap van afdeling 2 van het comité voor de provinciale en de
plaatselijke overheidsdiensten,
2.2. te gelasten voornoemd voorontwerp van besluit op de agenda te plaatsen van een
vergadering van het overkoepelend onderhandelingscomité van het gesubsidieerd
vrij onderwijs,
2.3. te machtigen te beoordelen of voornoemde onderhandelingen aanleiding kunnen
geven tot aanpassing van de heden door de Vlaamse Regering principieel goed
gekeurd tekst,
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2.4. te gelasten over voomoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van de
Raad van State, met verzoek om spoedbehandeling zoals bepaald in artikel 84, §1,
eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State (advies mee te
delen binnen een termijn van vijf werkdagen), gemotiveerd door de omstandigheid
dat de Europese commissie een ingebrekestellingprocedure opstartte omdat de
omzetting van de Europese Richtlijn 2005/36, gewijzigd door de Europese Richtlijn
2013/55, niet correct en volledig is, als de Vlaamse minister oordeelt dat
voornoemde onderhandelingen geen aanleiding geven tot aanpassing van de heden
door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurde tekst.

Jeroen OVERMEER,
secretaris.
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