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Wezenlijke doorbraak met betrekking tot het voeren van de beroepstitel van een 
dienstverlenend intellectueel beroep 

 
Op voorstel van Sabine Laruelle, heeft de Ministerraad van vrijdag 1 juli en voorontwerp 
van kaderwet goedgekeurd met betrekking tot het voeren van de beroepstitel van een 
dienstverlenend intellectueel beroep. 
 

Aard van het ontwerp 
 
 

Het huidig ontwerp van kaderwet biedt een alternatief dat aan de verwachting van de 
beroepsmiddens beantwoordt. Het beoogt de reglementering toe te laten van de 
beroepssectoren die niet over voldoende beoefenaars beschikken om een Instituut te 
financieren, alsook voor diegenen die een reglementering wensen die slechts het voeren 
van de beroepstitel betreft, in tegenstelling tot de kaderwet van 1 maart 76 die zowel de 
titel als de beroepsbedrijvigheid regelt, zoals bijvoorbeeld de vastgoedmakelaars, de 
boekhouders en de accountants. 
 

Een reglementering die enkel het dragen van de titel beoogt en niet de uitoefening van het 
beroep, vereist enkel dat men houder is van een diploma en, als het geval zich voordoet, 
een beroepspraktijk, alsook een inschrijving op een lijst opgesteld door een 
administratieve commissie, bestaande uit een voorzitter jurist en vier assessoren, (twee 
ambtenaren en twee afgevaardigden van de beroepssector). Regels inzake plichtenleer 
worden voorzien.  
 

Het voornaamste doel van deze maatregel is de implementatie van een soepele structuur 
die het mogelijk maakt de bekwame beroepslui te onderscheiden, hetgeen ertoe brengt de 
opleiding te herwaarderen en het professionalisme van de sector te verhogen. Dit maakt 
het eveneens mogelijk de oneerlijke concurrentie af te schaffen van dienstverleners die 
een titel voeren zonder kwalificatie en dit geeft aan de cliënt de verzekering dat hij/zij 
beroep doet op een bevoegd en bekwaam beroepsbeoefenaar. Aangezien slechts de 
beroepstitel wordt beoogd, ligt het voorgesteld systeem in de logica van de huidige en 
toekomstige Europese regels inzake vrij verkeer der diensten. De werkingskosten, die 
beperkt zijn, van de Commissie, worden gedekt door het matig inschrijvingsrecht dat 
verschuldigd is door de professioneel die de beschermde titel wenst te dragen.  



 
Administratieve lasten en financiële weerslag 

 

Dit ontwerp laat toe om de administratieve lasten aanzienlijk te verminderen, in 
vergelijking met hetgeen vereist wordt door de kaderwet van 1 maart 1976. Zodoende 
wordt er geen overgangsregeling gevraagd, met de deelneming van de gemeentelijke 
administraties en de Erkenningsraden, noch is er een verkiezingscommissie nodig, die de 
eerste verkiezingen van het Instituut tot stand brengt. Daarnaast is er ook geen werking 
van een Instituut zelf nodig, met zijn Raad alsook zijn Uitvoerende Kamers en Kamers 
van beroep.  
 

Er is enkel een administratieve commissie voorzien van vijf leden, bijgestaan door een 
griffier, en een Raad van beroep, waarvan de werkingskosten door een inschrijvingsrecht 
gecompenseerd zullen worden. Het is duidelijk dat het inschrijvingsrecht veel minder 
hoog zal zijn dan de bijdrage die door een Beroepsinstituut gevraagd zou worden. 
 
Voor Sabine Laruelle betreft het ene doorbraak van formaat voor de houders van de 
intellectuele dienstverlenende beroepen die nu kunnen merken dat hun inspanningen 
worden erkend en naar waarde geschat (binnenhuisarchitecten, landschapsarchitecten, 
automobieldeskundigen, vertalers, tolken,…). Het ontwerp verduidelijkt eveneens de 
toestand voor de verbruiker die de vakman tot wie hij zich richt met kennis van zaken zal 
kunnen kiezen: de lijst der dienstverleners die de beschermde titel dragen zal trouwens op 
de internetsite van de FOD Economie worden gepubliceerd. 
 


