
 

 

Het Brussels Gewest heeft reeds een plan voor de toegang tot het 

beroep: het systeem vereenvoudigen en tegelijk de competenties van 

de professionals waarborgen 

 

Het Brussels Gewest heeft in juni 2016, op voorstel van Didier Gosuin, de Brusselse minister van 

Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, zijn beleid voor de toegang tot het beroep goedgekeurd. 

Het gaat onder meer om een vereenvoudiging van de procedures, een geleidelijke hervorming van de 

instrumenten en vooral om de vervanging van de Centrale Examencommissie door een eenvoudiger en 

efficiënter systeem voor de valorisatie van getuigschriften en de invoering van een kwaliteitslabel. 

 

Vandaag moet de kandidaat, als hij zich als zelfstandige in Brussel wil vestigen en het beroep 

gereglementeerd is, kunnen aantonen dat hij over voldoende beroepscompetenties en basiskennis 

bedrijfsbeheer beschikt. Daartoe moet de kandidaat slagen voor de Centrale Examencommissie. Dit 

examen laat echter niet toe de ondernemerscapaciteiten te beoordelen. Het soort vragen en de vorm 

van de test – geïnformatiseerd en theoretisch – zorgen ervoor dat de test niet geschikt is. 

Om die reden zal in Brussel, nadat deze bevoegdheid in het kader van de Zesde Staatshervorming 

overgeheveld werd, de regelgeving voor de toegang tot het beroep aangepast worden om het 

evenwicht te waarborgen tussen het stimuleren van het ondernemerschap en het dynamisch maken 

van het economische weefsel in Brussel enerzijds, en de kwaliteit van de dienstverlening door 

ondernemingen en zelfstandigen aan de consumenten anderzijds. 

Concreet zal de Centrale Examencommissie vervangen worden door een eenvoudiger en efficiënter 

systeem voor de valorisatie van getuigschriften en de invoering van een kwaliteitslabel. 

“Vandaag loopt al een proefproject met de sector van de haarzorg en de schoonheidszorg. Diegene die 

zijn eigen salon wil openen, moet niet meer voor de Centrale Examencommissie verschijnen, maar wel 

zich aanbieden bij een centrum voor de erkenning van competenties. Daar wordt de kandidaat in een 

reële situatie getest”, aldus Didier Gosuin, de Brusselse minister van Economie, Tewerkstelling en 

Beroepsopleiding. “De sectoren ondersteunen onze aanpak, en sommige zijn zelfs bereid om er financiële 

middelen in te investeren.” 

Hoewel het Waalse Gewest het Brusselse voorstel steunt en dezelfde richting lijkt uit te gaan, heeft het 

Vlaamse Gewest zijn intentie aangekondigd om de toegang tot het beroep te schrappen. “Ik betreur 

deze eenzijdige beslissing van het Vlaamse Gewest. Het enige gevolg daarvan is dat er ongelijke systemen 

gecreëerd worden in beide landsdelen”, stelt Didier Gosuin. 

 

 


